
 

 

 

      ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ       ΑΓΑ:  

3
ε
 ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ 

  

Γξαθείν Πξνκεζεηψλ                                                            Καζηνξηά,  9 επηεκβξίνπ  2015 

Πιεξνθνξίεο: Σνιηάδνπ Διεπζεξία  

ΣΖΛ.: 24673 50621, 50626 

FAX : 24673 50657  

E-mail:prom@kastoriahospital.gr 

Σαρ. Γ/λζε: Μαπξησηίζζεο  

Σ.Κ.:  521 00 Καζηνξηά 

 

 

ΓIΑΚΖΡΤΞΖ ΤΠ’ ΑΡIΘ. 5544/2015 

Πξόρεηξνο δηαγσληζκόο γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζηώλ Δπηζθεπήο θαη πληήξεζεο 

Δγθαηαζηάζεσλ Κηηξίνπ 

 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ - ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  

 

ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Πξφρεηξνο 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ Ζ ρακειφηεξε ηηκή 

ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ  20 Οθησβξίνπ 2015, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 

11.00 

ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ (Κηίξην Γηνηθεηηθψλ 

Τπεξεζηψλ) 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ Όπσο πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Α΄ 

ΚΧΓΗΚΟ  CPV 71314100-3, 50850000-8, 50730000-1, 

50531100-7, 50750000-7, 50413000-3, 

50413200-5, 50531300-9, 45315500-3, 

50511100-1, 71315000-9 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ  45.756,00 επξψ κε ΦΠΑ 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ Όπσο αλαιπηηθά νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Γ΄  

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ Δηήζηα 

ΚΡΑΣΖΔΗ ΔΠΗ ΣΖ ΣΗΜΖ ΣΧΝ       

ΔΗΓΧΝ 

Οη ηηκέο ππφθεηληαη ζηηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ 

θαη ηξίησλ λφκηκεο  θξαηήζεηο 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 

ΣΟΝ       ΖΜΔΡΖΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ 

ΣΤΠΟ 

Έσο 17/09/2015 
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Σν Γεληθό  Ννζνθνκείν Καζηνξηάο 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο, όπσο ηζρύνπλ : 

1.1. Σνπ Ν. 2286/95 «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» 

(ΦΔΚ Α΄ 19/1-2-1995), φπσο ηξνπνπνηεκέλνο ηζρχεη. 

1.2. Σνπ Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)» ( ΦΔΚ Α΄ 

150/10-7-2007). 

1.3. Σνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 81/4-4-2005), φπσο ηξνπνπνηεκέλνο ηζρχεη. 

1.4. Σνπ Ν. 3580/2007 «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο 

θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 134/18-6-2007). 

1.5. Σνπ Ν. 2955/2001 «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ 

Πε..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 256/2-11-2001), φπσο ηξνπνπνηεκέλνο 

ηζρχεη. 

1.6. Toπ Ν. 2362/1995 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο 

θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 247/27-11-1995), φπσο ηζρχεη.  

1.7. Σνπ Ν.Γ. 496/1974 «Πεξί Λνγηζηηθνχ ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ» 

(Φ.Δ.Κ. Α΄ 204/19-7-1974), φπσο ηζρχεη.  

1.8. Σνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο (Κ.Γ.Γ.), φπσο ηζρχεη, ν νπνίνο έρεη θπξσζεί 

κε ην άξζξν πξψην ηνπ Ν. 2690/1999 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο 

θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 45/9-3-1999).  

1.9. Σνπ Ν. 2198/1994 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 43/22-3-1994), θαη εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ 24 

(παξαθξάηεζε θφξνπ ζην εηζφδεκα  απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο). 

1.10. Σνπ Ν. 2522/97 «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο 

ζπκβάζεσλ δεκνζίσλ έξγσλ, θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηελ 

νδεγία 89/665 Δ.Ο.Κ.» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 178/8-9-1997), φπσο ηξνπνπνηεκέλνο ηζρχεη.  

1.11. Σνπ Ν. 2741/1999 «Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ, άιιεο ξπζκίζεηο ζεκάησλ 

ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 199/28-9-1999), θαη 

εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ 8 (Κξαηηθέο Πξνκήζεηεο), φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ηα 

άξζξα 2 ηνπ Ν. 3060/2002 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 242/11-10-2002) θαη 9 ηνπ Ν. 3090/2002 

(Φ.Δ.Κ. Α΄ 329/24-12-2002), φπσο ην άξζξν απηφ εθαξκφδεηαη κεηά ηελ έλαξμε 

ηζρχνο ηνπ Ν. 3310/2005. 

1.12. Σνπ Π.Γ. 166/2003 «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 

2000/35/29-6-2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο 

εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 138/5-6-2003).  

1.13. Σνπ Ν. 3377/2005 «Αξρέο θαη Καλφλεο γηα ηελ εμπγίαλζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ 

αλάπηπμε βαζηθψλ ηνκέσλ ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο αγνξάο – Θέκαηα Τπνπξγείνπ 

Αλάπηπμεο» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 202/19-8-2005), θαη εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ 35 (θαηαβνιή 

παξαβφινπ γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ην άξζξν 15 ηνπ Κ.Π.Γ.). 

1.14. Σνπ Ν. 3548/2007 «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην 

λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 68/20-3-2007).  

1.15. Σεο Οδεγίαο 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 

11εο Γεθεκβξίνπ 2007, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ 89/665/ΔΟΚ θαη 

92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

δηαδηθαζηψλ πξνζθπγήο ζηνλ ηνκέα ηεο ζχλαςεο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ (ΔΔ L 

335/20-12-2007).  

1.16. Σνπ Π.Γ.113/2010 (ΦΔΚ Α΄194/22.11.2010) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο 

Γηαηάθηεο» 
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1.17. Σνπ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ Α’ 204/15.9.2011) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ – Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ λ. 3588/2007 (πησρεπηηθφο 

θψδηθαο), - Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο 

1.18. Σεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.4013/2011 θαζψο θαη ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 238 ηνπ 

Ν.4072/2012 

1.19. Σνπ άξζξνπ 157 ηνπ Ν. 4281/2014 

 

2. Σηο θάησζη απνθάζεηο: 

1. Σελ ππ΄ αξηζ. 5804/4-12-2014 (ΦΔΚ 3261/Β΄/4-12-2014) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 

κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ, Τπεξεζηψλ θαη Φαξκάθσλ Τγείαο 

(Π.Π.Τ.Φ.Τ.) ηνπ έηνπο 2014 

2. Σελ ππ΄ αξηζ. 6484/30-12-2014 (ΦΔΚ 3693/΄Β/31-12-2014) Τπνπξγηθή Απφθαζε πεξί 

«Οξηζκνχ Φνξέσλ δηελέξγεηαο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ, 

Τπεξεζηψλ θαη Φαξκάθσλ Τγείαο (Π.Π.Φ.Τ.Τ.) έηνπο 2014, πηζηψζεηο 2015 θαη 

εμνπζηνδφηεζε γηα ηελ ζπγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ 

δηαγσληζκψλ» 

3. Σελ ππ΄αξηζκ. 770/4-06-2015 (ΑΓΑ: 7ΚΓΧΟΡΔΠ-ΡΖΜ) απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο 3
εο

 

Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο Μαθεδνλίαο κε ηελ νπνία ρνξεγήζεθε εμνπζηνδφηεζε ζην 

Ννζνθνκείν Καζηνξηάο  γηα ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ πξνκήζεηαο πιηθψλ θαη 

αλάζεζεο ππεξεζηψλ απφ ην ΠΠΤΤ 2014, κεηαμχ απηψλ θαη γηα ηνπο ελ ιφγσ θσδηθνχο 

4. Σελ ππ’αξ. 13289/17.08.2015 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δπηθξαηείαο «Καζνξηζκφο 

εκεξεζίσλ θαη εβδνκαδηαίσλ λνκαξρηαθψλ θαη ηνπηθψλ εθεκεξίδσλ πνπ έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ»  

5. Σελ ππ' αξηζ. 13/31-07-2012 (ζέκα 6
ν
) εγθξηηηθή απφθαζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, 

ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο. 

6. Σελ ππ' αξηζ. 117/M1/30-06-2015 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν. Καζηνξηάο πεξί έγθξηζεο 

δηελέξγεηαο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη ησλ φξσλ απηνχ 

 

ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ 

Πξόρεηξν δηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, ζε επξώ, ειεύζεξν, κε θξηηήξην 

θαηαθύξσζεο ηελ ρακειόηεξε ηηκή, γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζηώλ Δπηζθεπήο θαη 

πληήξεζεο Δγθαηαζηάζεσλ Κηηξίνπ, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο θαη 

ηνπ ΚΔ.Φ.Η.ΑΠ. ζην Άξγνο Οξεζηηθό. 

1. Ο ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ δηαγσληζκνύ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 45.756,00 

επξώ, κε ην  Φ.Π.Α.  

2. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ δεηνχκελσλ  ππεξεζηψλ γίλεηαη ζην παξάξηεκα Α΄ ηεο 

παξνχζαο.  

3. Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί θαη ην έξγν ζα πινπνηεζεί ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη 

ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε θαη ηα παξαξηήκαηα απηήο (γεληθνί φξνη, εηδηθνί φξνη, ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θ.ι.π.). 

4. Ζ δαπάλε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζα θαιπθζεί απφ πηζηψζεηο 

ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ, απφ ηνπο ΚΑΔ  0863, 0879, 0887 θαη 

0889. 

5. Ζκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ νξίδεηαη ε 20
ε
 Οθησβξίνπ 2015, εκέξα 

Σξίηε θαη ώξα 11.00, θαη ηόπνο ην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ.  
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6. Οη πξνζθνξέο κπνξνύλ λα θαηαηίζεληαη ην αξγόηεξν έσο ηελ πξνεγνύκελε εξγάζηκε 

εκέξα ηνπ δηαγσληζκνύ, δειαδή κέρξη ηελ 19
ε
 Οθησβξίνπ 2015, εκέξα Γεπηέξα θαη 

ώξα 14.00.  

7. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη θαζ’ νηνλδήπνηε άιιν ηξόπν ζηελ 

Τπεξεζία κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ώξα, ζεσξνύληαη εθπξόζεζκεο θαη 

επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνύλ. 

8. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη δεκφζηα, απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν 

(Δπηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ [εθεμήο: 

«Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ»]) φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 7
ν
 ηνπ 

παξαξηήκαηνο Β΄ (γεληθνί φξνη δηαθήξπμεο δηαγσληζκνχ). 

9. Ζ εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα γλσζηνπνηεζεί ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο κέζσ ηειενκνηνηππίαο (fax). 

10. Καηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη νη πξνζθέξνληεο ή 

εθπξφζσπνί ηνπο, εθφζνλ έρεη ππνβιεζεί κε ηελ πξνζθνξά ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ 

εθπξνζψπεζεο.  

11. Πιεξσκή: H πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 13
ν
 ηνπ 

παξαξηήκαηνο Α΄, κεηά απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ 

πιεξσκήο απφ ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

12. Γηθαίσκα πκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ νη αλαθεξφκελνη θαησηέξσ, εθφζνλ αζθνχλ 

εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο 

πξνκήζεηαο: 

α) Όια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά. 

β) Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά. 

γ) πλεηαηξηζκνί. 

δ) Κνηλνπξαμίεο. 

 Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε 

λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία 

ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζ’ απηήλ ε ζχκβαζε, εθφζνλ, θαηά ηελ 

θξίζε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ε πεξηβνιή νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη 

αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

13. Καηά ηα ινηπά, ν δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί θαη ε πξνκήζεηα ζα πινπνηεζεί ζχκθσλα κε 

ηα παξαθάησ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 

1. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΕΖΣΟΤΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ 

2. ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ 

3. ΣΔΥΝΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

4. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΟΛΧΝ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

5. ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ΄ 

14. Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο έρεη απνζηαιεί γηα δεκνζίεπζε:  

ηελ εκεξήζηα νηθνλνκηθή εθεκεξίδα: ΓΖΜΟΠΡΑΗΑΚΖ 

ηελ εκεξήζηα ηνπηθή εθεκεξίδα: ΚΑΣΟΡΗΑΝΖ ΔΣΗΑ 

15. Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο: 

β) ζα απνζηαιεί ζηνπο παξαθάησ θνξείο:  

1. Δκπνξηθά - Βηνκεραληθά Δπηκειεηήξηα: 

  α. Θεζζαινλίθεο  

  β. Αζελψλ 
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2. Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην: 

  α. Καζηνξηάο 

16. Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο ζηηο εθεκεξίδεο παλειιήληαο εκβέιεηαο βαξχλνπλ 

ηελ αλαζέηνπζα αξρή (Π.Γ. 118/2007). Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο ζηελ ηνπηθή 

εθεκεξίδα βαξχλνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ ζα αλαθεξπρζνχλ αλάδνρνη ηνπ δηαγσληζκνχ 

(Ν. 3548/07 θαη φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 46 ηνπ  Ν.3801/09). 

17. Οη ελδηαθεξφκελνη ζα έρνπλ δπλαηφηεηα ειεχζεξεο πξφζβαζεο ζην πιήξεο θείκελν ηεο 

δηαθήξπμεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ παξαξηεκάησλ ηεο), πνπ ζα είλαη 

αλαξηεκέλε ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ (ειεθηξνληθή 

δηεύζπλζε: www.kastoriahospital.gr).  
18. ε πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξφκελνο επηιέμεη ην σο άλσ ειεθηξνληθφ κέζν γηα ηελ 

ελεκέξσζή ηνπ θαη θαη’ επέθηαζε ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληφο ηνπ, κε δηθή ηνπ επζχλε, 

νθείιεη λα ελεκεξψλεη κε ηα ζηνηρεία ηνπ (π.ρ. Δπσλπκία, Γηεχζπλζε, αξηζκ. Σειεθψλνπ, 

αξηζκ. Μερ. Σειενκνηνηππίαο, e-mail account.θ.η.ι.) ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ψζηε λα 

θαηαζηεί δπλαηή ε ελεκέξσζή ηνπ ζε πεξίπησζε ηπρφλ δηεπθξηληζηηθψλ εξσηεκάησλ.  

 

Ο Γηνηθεηήο  α.α. 

 

 

Σδηάκαιεο Μάξηνο 

Γ/ληήο Ηαηξηθήο Τπεξεζίαο 
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(Απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο ππ’ αξηζ. 5544/2015) 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Α΄ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΕΖΣΟΤΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ  

α/α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 
ΥΡΟΝΟ 

ΠΑΡΟΥΖ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΔΠΗΜΔΡΟΤ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

Δ ΔΤΡΧ ΜΔ ΦΠΑ 

1.  Ζιεθηξνιόγνπ 

 
έσο 300 ώξεο 

έσο 5.166,00 

2.  Ξπινπξγνύ 

 
έσο 300 ώξεο 

έσο 5.166,00 

3.  Φπθηηθνύ 

 
έσο 300 ώξεο 

έσο 5.535,00 

4.  πληεξεηή θαπζηήξσλ 

 
έσο 100 ώξεο 

έσο 1.845,00 

5.  πληεξεηή αλειθπζηήξσλ 

 
Δηήζηα  

7.995,00 

6.  Τπνζηήξημεο ζπζηήκαηνο BMS 

 
Δηήζηα 

3.690,00 

7.  Αλαγόκσζεο ππξνζβεζηήξσλ 

 
Δηήζηα 

1.230,00 

8.  πληήξεζεο ζπγθξνηεκάησλ 

πεπηεζκέλνπ αέξα θαη παξαγσγήο θελνύ 
Δηήζηα 

4.305,00 

9.  πληήξεζεο Τ// Μ/Σ 

 
Δηήζηα 

3.444,00 

10.  πληήξεζεο αληιηνζηαζίνπ ιπκάησλ θαη 

εμσηεξηθνύ απνρεηεπηηθνύ δηθηύνπ 
Δηήζηα 

1.230,00 

 

11.  πληήξεζεο θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ 

 
έσο 1.650 ώξεο 

 6.150,00 

 ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 
 

45.756,00 

 

Οη αλαγξαθόκελεο πην πάλσ ώξεο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί θαη’ εθηίκεζε ησλ αλαγθώλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. Σν Ννζνθνκείν δελ έρεη ππνρξέσζε λα εμαληιήζεη ηηο ώξεο απηέο ή ηνλ 

πξνϋπνινγηζκό ηεο ππεξεζίαο, εθόζνλ ηνύην δελ επηβάιιεηαη από ηηο αλάγθεο ηνπ, όπσο 

απηέο ζα δηακνξθσζνύλ ζηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο. 
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(Απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο ππ’ αξηζ. 5544/2015) 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Β΄ 

 ΓΔΝIΚΟI ΟΡΟI ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

Άξζξν 1o 

Πξoζόvηα θαη δηθαηoιoγεηηθά ζπκκεηνρήο 

1.1. ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Οη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηνλ θπξίσο θάθειν, θαηά ηελ δηαδηθαζία 

ησλ άξζξσλ 11 θαη 12 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο θαη ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα. Δληφο ηνπ θπξίνπ θαθέινπ 

ηνπνζεηείηαη επίζεο, πξναηξεηηθά, ζπλνδεπηηθή επηζηνιή ηνπ πξνζθέξνληνο, κε αληηθείκελν 

ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο ζην δηαγσληζκφ θαη ζπλνπηηθή παξνπζίαζε απηήο. 

Α.  ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  

Δληφο ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ππνρξεσηηθά ηα αλαθεξφκελα 

θαησηέξσ δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο. Δηδηθφηεξα, νη πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ: 

 

1. Οη Έιιελεο πνιίηεο: 

α. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 2% επί 

ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο, ρσξίο Φ.Π.Α., ζχκθσλα κε φζα 

εηδηθφηεξα νξίδνληαη ζην άξζξν 14
ν
 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο. Δθφζνλ 

επηηξέπεηαη ε ππνβνιή πξνζθνξάο γηα ηκήκαηα ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο ή γηα 

νξηζκέλα απφ ηα δεηνχκελα είδε θαη θαζνξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε ε αληίζηνηρε 

επηκέξνπο πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε, ε εγγπεηηθή επηζηνιή κπνξεί λα αθνξά 

κφλνλ ηα ηκήκαηα ή ηα είδε γηα ηα νπνία ππνβάιιεηαη πξνζθνξά.  

β. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε 

ηζρχεη, ζηελ νπνία: 

i) Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ. 

ii) Να δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, 

- δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε α) γηα θάπνην απφ ηα 

αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ. 60/2007, β) γηα θάπνην απφ ηα 

αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, απ’ απηά πνπ νξίδνληαη ζηε δηαθήξπμε, 

ή γ) γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, 

ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο 

ρξεσθνπίαο, φπσο φια απηά εμεηδηθεχνληαη θαησηέξσ, ζηελ παξ. 1.2 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, ππφ ζηνηρ. Α.1.α΄, 

- δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε ή ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο, 

- είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο), θαζψο θαη σο πξνο ηηο 

θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο,  

- είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην, πξνζδηνξίδνληάο ην ζαθψο, 

θαηά ηφπν θαη εηδηθή αξκνδηφηεηα, εθφζνλ ππάξρεη (π.ρ. Δπηκειεηήξην 

Πηεξίαο, Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο θ.ν.θ.) θαη  

- ε επηρείξεζή ηνπο δελ ηειεί ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ή εηδηθή εθθαζάξηζε θαη, 

επίζεο, φηη ε επηρείξεζε δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή 

εηδηθήο εθθαζάξηζεο. 

iii) Να αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, ζχκθσλα κε 
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ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ ηδίνπ Γηαηάγκαηνο θαη ηα 

νξηδφκελα ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε εκεξνκελία ηεο σο άλσ ππεύζπλεο δήισζεο πξέπεη λα 

ζπκπίπηεη κε ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ ε 

πξνζθνξά δελ θαηαηίζεηαη ζην Ννζνθνκείν απφ ηνλ ίδην ηνλ πξνζθέξνληα ή 

αληηπξφζσπφ ηνπ, σο εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ινγίδεηαη ε εκέξα απνζηνιήο 

ηεο, εθφζνλ απηή απνδεηθλχεηαη, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν απνζηνιήο, κε απφδεημε 

θαηάζεζεο ζπζηεκέλεο επηζηνιήο ζε ηαρπδξνκηθή ππεξεζία (άξζξν 10 παξ. 3 

Κ.Γ.Γ.) ή κε απνδεηθηηθφ παξάδνζεο – παξαιαβήο επηρείξεζεο ηαρπκεηαθνξψλ 

(courier) ή κε θνξησηηθφ έγγξαθν κεηαθνξηθήο επηρείξεζεο θ.ν.θ. Δίλαη επλφεην 

φηη, ζε θάζε πεξίπησζε, ε πξνζθνξά πξέπεη λα πεξηέξρεηαη ζην Ννζνθνκείν έσο ηε 

ιήμε ηεο νξηδφκελεο κε ηε δηαθήξπμε πξνζεζκίαο.   

γ. Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε 

αληηπξφζσπφ ηνπο. 

δ. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, κε ηελ νπνία λα 

αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε φζσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ απαηηνχληαη κε ηελ δηαθήξπμε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8α
  

παξ. 1 

θαη 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007, γηα ηνλ πξνζθέξνληα ή/θαη γηα ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ 

ηειηθνχ πξντφληνο, θαηά πεξίπησζε. 

ε. Γήισζε ρψξαο θαηαγσγήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο πνπ πξνζθέξεη ν πξνκεζεπηήο. 

ζη. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, κε ηελ νπνία λα 

δειψλεηαη: i) φηη δελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ζηε ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζήο ηνπο,  ii) φηη δελ έρεη απνθιεηζηεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δεκφζην 

δηαγσληζκφ κε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, iii) φηη κέρξη ην 

ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ε επηρείξεζή ηνπο ππήξμε ζπλεπήο σο πξνο ηελ εθ-

πιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ή άιισλ λφκηκσλ ππνρξεψζεψλ ηεο έλαληη θνξέσλ ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα,  iv) φηη νη πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηελ 

πξνζθνξά ηνπο είλαη αιεζή θαη αθξηβή σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο, θαζψο θαη v) 

φηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ηεο 

νπνίαο έιαβαλ γλψζε, θαη ηελ απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. Ζ κε 

εθπιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ππφ ζηνηρ. i, ii θαη iii αληαπνδεηθλχεηαη απφ ηελ 

αλαζέηνπζα Αξρή ή άιιν ππνςήθην κε ζρεηηθή ακεηάθιεηε απφθαζε δηθαζηηθήο 

αξρήο ή απφθαζε αξκφδηαο δηνηθεηηθήο αξρήο, ε νπνία δελ ππφθεηηαη πιένλ ζε 

πξνζβνιή κε έλδηθα κέζα.  

ε. Απφδεημε θαηάζεζεο ή απνζηνιήο δείγκαηνο, εθφζνλ δεηείηαη δείγκα κε ηε 

δηαθήξπμε.   

2. Οη αιινδαπνί: 

α. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 2% επί 

ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο, ρσξίο Φ.Π.Α., ζχκθσλα κε φζα  

εηδηθφηεξα νξίδνληαη ζην άξζξν 14
ν
 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο. Δθφζνλ 

επηηξέπεηαη ε ππνβνιή πξνζθνξάο γηα ηκήκαηα ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο ή γηα 

νξηζκέλα απφ ηα δεηνχκελα είδε θαη θαζνξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε ε αληίζηνηρε 

επηκέξνπο πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε, ε εγγπεηηθή επηζηνιή κπνξεί λα αθνξά 

κφλνλ ηα ηκήκαηα ή ηα είδε γηα ηα νπνία ππνβάιιεηαη πξνζθνξά. 

β. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, ε νπνία ζα έρεη ην 

πεξηερφκελν πνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ, ππφ ζηνηρ. Α.1.β΄. 

γ. Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε εθπξφζσπφ 

ηνπο.  

δ. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, ε νπνία ζα έρεη ην 

πεξηερφκελν πνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ, ππφ ζηνηρ. Α.1.δ. 
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ε. Γήισζε ρψξαο θαηαγσγήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο πνπ πξνζθέξεη ν πξνκεζεπηήο. 

ζη. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, ζχκθσλα κε φζα 

νξίδνληαη αλσηέξσ, ππφ ζηνηρ. Α.1.ζη΄, ηα νπνία εθαξκφδνληαη αλάινγα.  

δ. Απφδεημε θαηάζεζεο ή απνζηνιήο δείγκαηνο, εθφζνλ δεηείηαη δείγκα κε ηε 

δηαθήξπμε.   

3. Σα voκηθά πξόζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά: 

α. Όια ηα αλσηέξσ δηθαηoιoγεηηθά ησλ παξαγξάθσλ A.1 θαη Α.2, θαηά πεξίπησζε. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη:  

i) Οη απαηηνχκελεο θαηά ηα άλσ ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξάθνληαη, επί εηαηξηψλ 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) απφ 

ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπο ή πξφζσπν εηδηθψο εμνπζηνδνηεκέλν απ’ απηνχο θαη επί 

αλσλχκσλ εηαηξηψλ (Α.Δ.) απφ ηνλ πξφεδξν θαη ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν ή 

πξφζσπν εηδηθψο εμνπζηνδνηεκέλν κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ηεο Δηαηξίαο.  

ii) Χο πξνο φ,ηη αθνξά εηδηθψο ηελ αλππαξμία πνηληθήο θαηαδίθεο, νη ππεχζπλεο 

δειψζεηο αθνξνχλ ηα πξφζσπα ησλ δηαρεηξηζηψλ ησλ Δ.Π.Δ., Ο.Δ. θαη Δ.Δ. θαη 

ηνπ πξνέδξνπ θαη ηνπ δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ ησλ Α.Δ., ππνγξάθνληαη δε 

κφλνλ απφ απηνχο.  

β. Γηα ηελ απφδεημε ησλ αλσηέξσ ηδηνηήησλ θαη ηεο εμνπζίαο έθδνζεο παξαζηαηηθνχ 

εθπξνζψπεζεο, ηα εκεδαπά λνκηθά πξφζσπα πξνζθνκίδνπλ επηπξφζζεηα:  

i) Οη πξνζσπηθέο εηαηξίεο (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ, φπσο 

ηξνπνπνηεκέλν ηζρχεη, λφκηκα δεκνζηεπκέλνπ. 

ii) Οη Δ.Π.Δ., αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ, φπσο ηξνπνπνηεκέλν ηζρχεη, λφκηκα 

δεκνζηεπκέλνπ, καδί κε ηα αληίζηνηρα Φ.Δ.Κ. (η. Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.). 

iii) Οη Α.Δ., αληίγξαθν θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ, φπσο έρεη θαηαηεζεί ζηελ 

αξκφδηα δηνηθεηηθή Αξρή, καδί κε ηα αληίζηνηρα Φ.Δ.Κ. (η. Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.) ζηα 

νπνία έρνπλ δεκνζηεπηεί ε ζχζηαζε ηεο Δηαηξίαο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ, θαζψο θαη ην Φ.Δ.Κ. (η. Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.) ζην νπνίν έρεη 

δεκνζηεπηεί ε ζπγθξφηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπο πκβνπιίνπ. ε φζεο 

πεξηπηψζεηο δελ έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία δεκνζηφηεηαο, αξθεί ε 

πξνζθφκηζε αλαθνίλσζεο ηεο αξκφδηαο δηνηθεηηθήο αξρήο γηα ηελ θαηαρψξηζε 

ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ ζηνλ νηθείν Μ.Α.Δ. 

iv) Γηα φιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο, βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε 

δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ νη ηπρφλ 

κεηαβνιέο πνπ έρνπλ επέιζεη ζην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο 

απηνχ. 

γ. Αληηζηνίρσο, ηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα πξνζθνκίδνπλ επηπξφζζεηα:  

i) αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, φπσο ηξνπνπνηεκέλν 

ηζρχεη, θαη ησλ  εγγξάθσλ  απφ  ηα νπνία  απνδεηθλχεηαη,  κε βάζε  ηε λνκνζεζία  

ηεο  ρψξαο φπνπ έρεη ηελ έδξα ηνπ, ε ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ θαλφλσλ 

δεκνζηφηεηαο σο πξνο φ,ηη αθνξά ηελ ίδξπζε θαη ηηο κεηαβνιέο απηνχ, θαζψο 

θαη, ζπκπιεξσκαηηθά, γηα ηα λνκηθά πξφζσπα (Α.Δ. ή άιια) πνπ δηνηθνχληαη 

απφ ζπιινγηθφ φξγαλν (Γ..), αληίγξαθν ηεο απφθαζεο ζπγθξφηεζεο ηνπ 

ζπιινγηθνχ νξγάλνπ δηνίθεζεο  θαη  ησλ εγγξάθσλ  απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη 

ε ηήξεζε, σο πξνο ην φξγαλν απηφ, ησλ αληίζηνηρσλ θαλφλσλ δεκνζηφηεηαο θαη  

ii) βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο ηεο ρψξαο φπνπ έρεη ηελ έδξα 

ηνπ, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ νη ηπρφλ κεηαβνιέο πνπ έρνπλ επέιζεη ζην 

λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο απηνχ.  

4. Οη πλεηαηξηζκνί: 
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 Καηά πεξίπησζε, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη αληηζηνίρσο αλσηέξσ, ππφ 

ζηνηρ. Α.1, Α.2 θαη A.3. Γηεπθξηλίδεηαη φηη α) νη απαηηνχκελεο θαηά ηα αλσηέξσ 

ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, 

ελψ, β) σο πξνο φ,ηη αθνξά εηδηθψο ηελ αλππαξμία πνηληθήο θαηαδίθεο, αθνξνχλ ην 

πξφζσπν ηνπ ηδίνπ.  

5. Οη ελώζεηο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά: 

α. Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα  ηνλ θάζε  πξνκεζεπηή πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο 

έλσζεο.  

β. Γήισζε ζχζηαζεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ, λφκηκα ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο 

ππνγξαθήο ησλ δεινχλησλ, ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ 

ηνπ θαζελφο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ε πνζφηεηα ηνπ πιηθνχ ή ην κέξνο απηνχ πνπ 

αληηζηνηρεί ζηνλ θαζέλα εμ απηψλ επί ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνζθνξάο, ν εθπξφζσπνο 

ηεο έλσζεο έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Ννζνθνκείνπ) θαη ην πξφζσπν πνπ 

ελδερνκέλσο ηνλ αλαπιεξψλεη. 

6. ε πεξίπησζε πνπ ην νηθείν θξάηνο δελ εθδίδεη θάπνην έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ, 

απφ απηά πνπ δεηνχληαη πην πάλσ, ή πνπ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο αλσηέξσ 

πεξηπηψζεηο, απηφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ, ε νπνία γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο. Ζ ππνρξέσζε απηή 

αθνξά φιεο ηηο πην πάλσ θαηεγνξίεο ππνςεθίσλ. 

7. ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ή κε πξνζήθνπζαο ππνβνιήο ησλ αλαθεξόκελσλ 

πην πάλσ δηθαηνινγεηηθώλ, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Σν απηό 

ηζρύεη θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ππεύζπλσλ δειώζεσλ κε αλαιεζέο ή 

αλαθξηβέο πεξηερόκελν. 

Β. Υσξηζηό ζθξαγηζκέλν ΦΑΚΔΛΟ, κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ»  

Δληφο ηνπ θαθέινπ απηνχ ηνπνζεηείηαη ε ηερληθή πξνζθνξά, ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ 

άξζξνπ 9 ηνπ Π.Γ. 118/2007 πνπ δεηνχληαη απφ ηε δηαθήξπμε, νη δειψζεηο ηνπ άξζξνπ 18 

παξ. 2 ή 3 ηνπ Π.Γ. 118/2007, θαηά πεξίπησζε, θαη φζα άιια έγγξαθα θαη ζηνηρεία 

αλαθέξνληαη ζηηο νηθείεο ζέζεηο ησλ άξζξσλ 3
νπ

 θαη 5
νπ

 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο, 

θαζψο θαη ησλ παξαξηεκάησλ Γ΄ θαη Γ΄. 

Γ.  Υσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

Δληφο ηνπ θαθέινπ απηνχ ηνπνζεηνχληαη ηα ζηνηρεία ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, 

ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηελ νηθεία ζέζε ησλ άξζξσλ 3
νπ

 θαη 6
νπ

 ηνπ παξφληνο 

παξαξηήκαηνο. 

1.2.  ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΓΟΖ ΚΑΣΑΚΤΡΧΣΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ 

Μεηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ, θαηά ην άξζξν 20 ηνπ Π.Γ. 118/2007, ν πξνζθέξσλ  

ζηνλ νπνίν πξόθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθύξσζε, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ 

ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ’ απηφλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο ή 

ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 2672/1998, νθείιεη λα ππνβάιεη,  ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν,  ηα 

αλαθεξόκελα παξαθάησ έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά,  ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη 

ειέγρνληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 19 παξ. 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007: 

Α. Σα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 2 ή 3 ηνπ Π.Γ. 118/2007, θαηά 

πεξίπησζε.  

Αλαιπηηθφηεξα: 

1. Οη Έιιελεο πνιίηεο: 
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α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ 

έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα 

αθφινπζα αδηθήκαηα: 

i. Σα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 43 παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 60/2007, δειαδή: 

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 

παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 

ηεο 29.1.1998, ζει. 1).  

β) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην 

άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ 

(EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2).  

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE 

C 316 ηεο 27.11.1995, ζει. 48). 

δ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην 

άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, 

γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο 

28.6.1991, ζει. 77 Οδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 

2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE L 344 

ηεο 28.12.2001, ζει. 76), ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Φ.Δ.Κ. 

Α΄ 173/1995) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 305/2005). 

ii. Παξάβαζε ησλ άξζξσλ α) 30 παξ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 θαη β) 35 παξ. 1 

ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα. 

iii. Τπεμαίξεζε, απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, ςεπδνξθία, δσξνδνθία θαη δφιηα 

ρξεσθνπία.  

β. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 

εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε 

δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο.  

γ. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο 

πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

(θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ 

παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ β΄ θαη γ΄ εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο 

ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ.  

Σν πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζα αθνξά φινπο 

ηνπο απαζρνινχκελνπο  κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο  ζηελ επηρείξεζή ηνπ  

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εξγνδφηε) θαη φρη κφλνλ ηνπο εξγαδφκελνπο κε ζρέζε 

εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. Γηα ηε δηαπίζησζε ηνπ νξγαληζκνχ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

ζηνλ νπνίν είλαη αζθαιηζκέλνο θάζε απαζρνινχκελνο ζηελ επηρείξεζε ηνπ 

ζπκκεηέρνληνο, πξνζθνκίδνληαη  i) θαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 

επηρείξεζεο θαηά εηδηθφηεηα, ζεσξεκέλε απφ αξκφδηα αξρή θαη  ii) ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή, λφκηκα ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, κε ηελ 

νπνία ζα δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη νη 

απαζρνινχκελνη ζηελ επηρείξεζή ηνπ. Ζ δήισζε απηή ππνβάιιεηαη καδί κε ηα 

ινηπά πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 
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δ. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε 

εγγξαθή ηνπο ζ’ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο 

ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη 

κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.  

2. Οη αιινδαπνί:  

α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή 

δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, 

πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα 

θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (1) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 

Π.Γ. 118/2007, φπσο απηά εμεηδηθεχνληαη αλσηέξσ ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, ππφ 

ζηνηρ. Α.1.α΄.  

β.  Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο 

ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ 

ηηο θαηαζηάζεηο ηεο πεξ. (2) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 

118/2007 ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία θαη φηη πιεξνχληαη νη 

πξνυπνζέζεηο ηεο πεξ. (3) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ. 

Γηα ηελ δηαπίζησζε ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο είλαη 

αζθαιηζκέλνη νη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο απαζρνινχκελνη ζηελ επηρείξεζε 

ηνπ ζπκκεηέρνληνο αιινδαπνχ, πξνζθνκίδνληαη  α) θαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο θαηά εηδηθφηεηα, ζεσξεκέλε απφ αξκφδηα αξρή θαη β) 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ή άιιεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο φπνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ε 

επηρείξεζή ηνπ, κε ηελ νπνία ζα δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο 

είλαη αζθαιηζκέλνη νη απαζρνινχκελνη ζ’ απηήλ. Ζ δήισζε απηή ππνβάιιεηαη καδί 

κε ηα ινηπά πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 

γ. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε 

ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ θαη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε 

ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.  

 

3. Σα λνκηθά πξόζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά:  

α. Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο ή ηνπο 

αιινδαπνχο, αληίζηνηρα.  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη, γηα ηε δηαπίζησζε ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

ζηνπο νπνίνπο είλαη  αζθαιηζκέλνη  νη κε νπνηαδήπνηε  ζρέζε εξγαζίαο  απαζρν-

ινχκελνη  ζην ζπκκεηέρνλ ζην δηαγσληζκφ λνκηθφ πξφζσπν, ζπκπεξηιακ-

βαλνκέλσλ ησλ δηνηθνχλησλ απηφ, πξνζθνκίδνληαη, εθηφο απφ ηα αλαθεξφκελα πην 

πάλσ ζηνηρεία (θαηαζηαηηθφ, ζηνηρεία γηα ηα φξγαλα δηνίθεζεο θ.ι.π.), ηα εμήο:  

i) Απφ ηα εκεδαπά λνκηθά πξφζσπα: α) θαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηεο επηρείξεζεο θαηά εηδηθφηεηα, ζεσξεκέλε απφ αξκφδηα αξρή θαη β) ππεχζπλε 

δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, ηνπ εθπξνζσπνχληνο ην λν-

κηθφ πξφζσπν, λφκηκα ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, κε ηελ νπνία ζα 

δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη νη 

απαζρνινχκελνη ζ’ απηφ. 

ii) Απφ ηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα: α) θαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηεο επηρείξεζεο θαηά εηδηθφηεηα, ζεσξεκέλε απφ αξκφδηα αξρή ηεο ρψξαο φπνπ 

έρεη ηελ έδξα ηνπ ην λνκηθφ πξφζσπν θαη β) ππεχζπλε δήισζε ηνπ εθπξν-

ζσπνχληνο ην λνκηθφ πξφζσπν, ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή  
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     ζπκβνιαηνγξάθνπ ή άιιεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο φπνπ απηφ έρεη ηελ έδξα 

ηνπ, κε ηελ νπνία ζα δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη 

αζθαιηζκέλνη νη απαζρνινχκελνη ζ’ απηφ.   

Οη αλσηέξσ δειψζεηο ππνβάιινληαη καδί κε ηα ινηπά πηζηνπνηεηηθά ηεο 

παξνχζαο παξαγξάθνπ. 

β. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 

εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο 

εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990 ή άιιεο αλάινγεο 

θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ 

δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ 

λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά 

πξφζσπα).  

γ. Δηδηθφηεξα, ηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο 

δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη ησλ 

πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη γηα ηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα 

ζχκβνπιν γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.), απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν 

ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ πξφζσπα δελ έρνπλ 

θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο 

πεξίπησζεο (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, φπσο απηά 

εμεηδηθεχνληαη αλσηέξσ ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, ππφ ζηνηρ. Α.1.α΄.  

δ. Δπί εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο 

εθθαζάξηζεο ή δηαδηθαζίαο έθδνζεο απφθαζεο εθθαζάξηζεο, εθδίδνληαη, i) φζνλ 

αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε, απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο 

Απηνδηνίθεζεο ζην κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλε ε 

ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκφ A.E., θαζψο θαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ 

Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο εηαηξίαο, θαη ii) φζνλ αθνξά ζηελ εηδηθή εθθαζάξηζε 

ηνπ λ. 1892/1990, απφ ην αξκφδην Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο αλσλχκνπ εηαηξείαο πνπ 

ηειεί ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε.  

ε. Δπί εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ 

εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη απφ ην 

αξκφδην ηκήκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζηνλ δηαγσληζκφ 

επηρείξεζεο.  

4. Οη πλεηαηξηζκνί:  

α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή 

δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, 

πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπο πκβνπιίνπ δελ έρεη θαηαδηθαζζεί 

κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο 

(1) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, φπσο απηά 

εμεηδηθεχνληαη αλσηέξσ ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, ππφ ζηνηρ. Α.1.α΄. 

β. Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ (2) θαη (3) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 

ηνπ Π.Γ. 118/2007, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εκεδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ηεο 

πεξίπησζεο (2) ηνπ εδ. β΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, εθφζνλ 

πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο, αληίζηνηρα, θαη ηεο πεξίπησζεο (2) ηνπ 

εδ. γ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ. 

γ. Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 

5. Οη ελώζεηο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά:  
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Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.  

6. Σα αλαθεξφκελα αλσηέξσ, ππφ ζηνηρ.  Α.1.δ΄ θαη Α.2.γ΄, επαγγεικαηηθά κεηξψα θαη 

νη αληίζηνηρεο δειψζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά γηα ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ., είλαη απηά πνπ 

νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΥ Β΄ ηνπ Π.Γ. 60/2007. ε πεξίπησζε πνπ έρνπλ επέιζεη 

ηξνπνπνηήζεηο ζε εζληθφ επίπεδν, σο επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα ιακβάλνληαη 

ππφςε εθείλα πνπ έρνπλ αληηθαηαζηήζεη ηα αλαθεξφκελα ζην σο άλσ Παξάξηεκα.  

7. Δάλ ζε θάπνηα ρψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη ηα 

παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο 

πεξηπηψζεηο, δχλαληαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απηά απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππφρξενπ 

πξνο ππνβνιή ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ, ε νπνία γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο. ηελ θαηά ηα 

άλσ ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα 

ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη 

αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ ππνρξέσζε απηή αθνξά φιεο ηηο πην πάλσ 

θαηεγνξίεο ππνςεθίσλ. 

8. Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθώλ 

επηθέξεη ηνλ απνθιεηζκό ηνπ πξνκεζεπηή από ην δηαγσληζκό θαη ηελ επηβνιή ησλ 

θπξώζεσλ ηνπ άξζξνπ 20 παξ. 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007. Σν απηό ηζρύεη θαη ζε 

πεξίπησζε ππνβνιήο ππεύζπλσλ δειώζεσλ κε αλαιεζέο ή αλαθξηβέο πεξηερόκελν 

 

 

Άξζξν 2o 

Πξνζθνξά ελώζεσλ πξνκεζεπηώλ  

2.1. Ζ έλσζε πξνκεζεπηψλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά 

είηε απφ φινπο ηνπο πξνκεζεπηέο, πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο 

εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο  πξέπεη λα 

πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο 

πξνκεζεπηψλ. 

2.2. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν. ε 

πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη 

πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

2.3. ε πεξίπησζε  πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αλσηέξαο βίαο, κέινο 

ηεο έλσζεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί, αληηζηνίρσο, ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο θαηά ηνλ 

ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε 

νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. 

Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηα 

ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο νινθιήξσζεο απηήο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη 

ηνπο ίδηνπο φξνπο. 

Σα ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ 

αληηθαηάζηαζε. Ζ αληηθαηάζηαζε κπνξεί λα εγθξηζεί κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ (Γ..) ηνπ Ννζνθνκείνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 

 

 

 

Άξζξν 3o 

Υξόvoο θαη ηξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ – Καηάξηηζε θαη πεξηερόκελν πξνζθνξώλ   

3.1. Οη ελδηαθεξφκελνη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηov δηαγσληζκφ πξέπεη vα ππνβάινπλ 

εκπξνζέζκσο ηελ πξoζθoξά ηνπο κε ηα απαξαίηεηα δηθαηoιoγεηηθά θαη φ,ηη άιιν απαηηείηαη  
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απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Ζ θαηάξηηζε θαη ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε 

ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 11 θαη 12 ηνπ Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Π.Γ. 118/2007).  

3.2. Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζην Ννζνθνκείν κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη 

παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα 

πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηε ιήμε ηεο θαζνξηδφκελεο απφ ηε δηαθήξπμε πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία 

κεηά ηελ θαζνξηδφκελε απφ ηε δηαθήξπμε εκεξνκελία θαη ψξα, ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο θαη 

επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ. 

3.3. Οη πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη ζπληαγκέλεο ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζε δχν (2) 

αληίγξαθα, θαη κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηov oπoίo ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 

3.3.1. Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα. 

3.3.2. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα. 

3.3.3. Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο. 

3.3.4. Ζ εκεξoκεvία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσvηζκoχ. 

3.3.5. Σα ζηνηρεία ηνπ απoζηoιέα. 

3.4. Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα ή ηνλ ηπρφλ νξηζζέληα αληηπξφζσπφ 

ηνπ. ε πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ ή θνηλνπξαμίαο, ε πξνζθνξά ππνγξάθεηαη απφ θάζε 

κέινο ηεο ή, δηαθνξεηηθά, απφ ηνλ ηπρφλ νξηζζέληα εθπξφζσπφ ηνπο.  

3.5. Μέζα ζηov θιεηζηφ θπξίσο θάθειν ηεο πξoζθoξάο ηoπoζεηoχvηαη: 

3.5.1. Σα δεηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εγγύεζεο 

ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό. 

3.5.2. Υσξηζηόο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», ν 

oπoίoο πεξηέρεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. Δηδηθφηεξα, ζην θάθειν απηφ 

ηνπνζεηνχληαη : 

α. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, κε ηελ νπνία ζα 

δειψλεηαη φηη ν πξνζθέξσλ δηαζέηεη θαηάιιειε θαη επαξθή ππνδνκή θαη 

νξγάλσζε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο (απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ, ηερληθά 

κέζα θιπ.) .  

β. Παξνπζίαζε ηνπ ηξόπνπ αληηκεηώπηζεο ηνπ έξγνπ, ήηνη :  

i)  Τεχνική περιγραυή των προσυερομένων υπηρεσιών, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο 

απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη ζην παξάξηεκα Β’  ηεο παξνχζεο.  

ii) Δήλωση φηη ν πξνζθέξσλ ζα είλαη ζε ζέζε λα δηαζέηεη, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 

ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, ηo απαηηνχκελν θαη θαηάιιειν πξνζσπηθφ. 

γ. Πηζηνπνηεηηθά, βεβαηώζεηο θαη θάζε άιινπ είδνπο έγξαθα πνπ απνδεηθλύνπλ 

ηε ζπκκόξθσζε πξνο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο απαηηήζεηο ηηο 

δηαθήξπμεο, φπνπ απηέο δεηνχληαη θαη φπσο νξίδνληαη ζην παξάξηεκα Β΄ (Σερληθέο  

Πξνδηαγξαθέο) ηεο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη ζε θάζε άιιν ζπλαθή φξν απηήο. 

δ. Αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο ηεο ζύκβαζεο ην νπνίν ν πξνκεζεπηήο πξνηίζεηαη, 

ελδερνκέλσο, λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή ππεξγνιαβίαο. ε πεξίπησζε 

πνπ ν πξνκεζεπηήο πξνηίζεηαη λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε  ζηεξηδφκελνο  ζηηο 

ηερληθέο  δπλαηφηεηεο  θαη άιισλ επηρεηξήζεσλ, πξέπεη  λα απνδεηθλχεη  κε ηελ 

πξνζθνξά ηνπ  φηη ζα έρεη  ζηε δηάζεζή ηνπ ηα αλαγθαία πξνο ηνχην κέζα, 

πξνζθνκίδνληαο έγγξαθε δέζκεπζε ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ  φηη ζα  ζέζνπλ ζηε 

δηάζεζή ηνπ  ηα αλαγθαία κέζα  θαη ζα εθηειέζνπλ  θάζε απαηηνχκελε εξγαζία. 

ε. Άιια ππάξρνληα ζηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ 

θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

ε πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ ή θνηλνπξαμίαο, ηα παξαπάλσ ζηνηρεία πξέπεη λα 

ππνβάιινληαη μερσξηζηά γηα θάζε κέινο ηεο. 
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ηα πεξηερφκελα ηνπ θαθέινπ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε 

λα εκθαλίδνληαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Σπρφλ εκθάληζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ιέμεσλ φπσο «δσξεάλ») απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ηεο 

πξνζθνξάο. 

3.5.3. Υσξηζηόο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», 

ζηνλ νπνίν ηνπνζεηνχληαη, επί πνηλή απνξξίςεσο, ηα oηθovoκηθά ζηνηρεία ηεο 

πξνζθνξάο. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

α. Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή πξέπεη λα πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα απφ ηελ νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά, ε νπνία πξέπεη λα είλαη δηακνξθσκέλε ζχκθσλα κε φζα δεηνχληαη απφ 

ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

β. Οη ηηκέο πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ επηβαξχλζεσλ (πξνβιεπφκελνη θφξνη, 

λφκηκεο θξαηήζεηο θαη άιιεο ζρεηηθέο δαπάλεο) εθηφο ηνπ Φ.Π.Α., ν νπνίνο ζα 

αλαθέξεηαη ρσξηζηά. Ζ ζπλνιηθή ηηκή ρσξίο Φ.Π.Α. ζα ιεθζεί ππφςε γηα ηε 

ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. 

γ. ε πεξηπηψζεηο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη δσξεάλ, ζα 

αλαγξάθεηαη ζηελ νηθεία ζέζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ε έλδεημε «ΓΧΡΔΑΝ». 

Δάλ έρεη παξαιεηθζεί ε αλαγξαθή ηηκήο, αθφκε θαη αλ δελ ππάξρεη ε έλδεημε 

«ΓΧΡΔΑΝ», ζεσξείηαη ακαρήησο φηη ηα αληίζηνηρα πξντφληα ή ππεξεζίεο έρνπλ 

πξνζθεξζεί δσξεάλ. 

 

3.6. Πξνζθνξά ε νπνία δελ ζα πεξηέρεη ηα αλσηέξσ ζηνηρεία, απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. 

3.7. Οη θάθεινη ηεο ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, θαζψο θαη ν ζθξαγηζκέλνο θάθεινο 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ άξζξσλ 6 παξ. 2 θαη 3 θαη 8α ηνπ Π.Γ. 118/2007 πνπ ππνβάιιεηαη 

απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, πξέπεη λα θέξνπλ θαη 

απηνί εμσηεξηθψο ηηο ίδηεο ελδείμεηο κε ηνλ θπξίσο θάθειν ηεο πξνζθνξάο. 

3.8. ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξoζθoξάο δελ είλαη δπvαηφv ιφγσ ηνπ 

κεγάινπ φγθνπ vα ηoπoζεηεζoχv ζηov θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδovηαη ηδηαίηεξα θαη 

αθoιoπζoχv ηov θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο 

ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

3.9. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο ή άιινπ 

είδνπο αιινηψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξoζθoξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε ή πξνζζήθε, απηή 

πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κovoγξακκέvε απφ ηov πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην 

φξγαλν απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ 

δηφξζσζε ή πξνζζήθε. Ζ πξoζθoξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ’ απηή δηνξζψζεηο νη 

νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

3.10. Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη εκπξνζέζκσο ηελ έλζηαζε ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 

2  πεξ. α΄ ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ή εθφζνλ έρεη 

απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο 

ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη δελ δχλαηαη, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε νηνλδήπνηε άιιν 

ηξφπν, λα απνθξνχζεη, επζέσο ή εκκέζσο, ηνπο αλσηέξσ φξνπο.  

3.11. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, νη  

δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κφλνλ φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν είηε 

θαηά ηελ ελψπηνλ ηνπ δηαδηθαζία, είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο Τπεξεζίαο, κεηά απφ ζρεηηθή 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη, ζχκθσλα 

κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλνλ εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα 

νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα απφ ην αξκφδην φξγαλν. 

3.12. Απνθιίζεηο απφ ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο έρνπλ σο ζπλέπεηα ηνλ 

απνθιεηζκφ ησλ πξνζθνξψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απνηεινχλ ζην  
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ζχλνιφ ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο θαη ε νπνηαδήπνηε κε ζπκκφξθσζε πξνο απηέο ζπλεπάγεηαη 

απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο (άξζξα 3 παξ. 7 θαη 20 παξ. 4 ηνπ Π.Γ. 118/2007). 

3.13. Αvηηπξoζθoξέο δελ γίvovηαη δεθηέο ζε θαλέλα ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. ε πεξίπησζε 

ππoβoιήο ηνπο απoξξίπηovηαη σο απαξάδεθηεο. 

3.14. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο γηα ηα πξνο πξνκήζεηα είδε δελ γίλνληαη δεθηέο. ε πεξίπησζε 

πνπ ππνβιεζνχλ, δελ ιακβάλνληαη ππφςε. 

3.15. ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ 

εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα, ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο άιινπο δηαγσληδφκελνπο ζα 

έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπ, ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ’ απηψλ ηελ έλδεημε 

«πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα». ε αληίζεηε πεξίπησζε, δχλαληαη λα ιακβάλνπλ 

γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ινηπνί δηαγσληδφκελνη. Σν Ννζνθνκείν δελ απνθαιχπηεη 

πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ έρνπλ δηαβηβάζεη νη πξνζθέξνληεο θαη ηηο νπνίεο έρνπλ ραξαθηεξίζεη σο 

εκπηζηεπηηθέο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο αθνξνχλ, ηδίσο, ηα ηερληθά ή εκπνξηθά απφξξεηα  θαη 

ηηο εκπηζηεπηηθέο πηπρέο ησλ πξνζθνξψλ. 

3.16. Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζύλνιν ή θαη γηα κέξνο ησλ ππό αλάζεζε 

εξγαζηώλ, φπσο αλαιπηηθά απηέο πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Β’ ηεο παξνχζαο.  

3.17. Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ πνπ θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 138 θαη 182 

ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο απαζρνινχλ ή εθκεηαιιεχνληαη αλήιηθνπο θάησ ησλ 15 

εηψλ. Οη πξνζθέξνληεο, εθφζνλ δελ είλαη νη ίδηνη θαηαζθεπαζηέο, νθείινπλ λα γλσξίδνπλ εάλ 

ε πξναλαθεξζείζα ξήηξα ηεξείηαη απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία ηνπ πξντφληνο.    

 

Άξζξν 4ν 

Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ 

4.1. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο επί εθαηφλ νγδφληα  (180) 

εκέξεο, απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη γηα ηνλ ρξφλν πνπ 

απνδέρζεθαλ λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο. Δάλ νη δηαγσληδφκελνη θιήζεθαλ λα 

παξαηείλνπλ ηελ ηζρχ ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4.3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ 

θαη απνδέρζεθαλ ηελ παξάηαζε, νη πξνζθνξέο ηνπο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ θαη γηα ην 

επηπιένλ απηφ ρξνληθφ δηάζηεκα.  

4.2. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ παξνχζα 

δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

4.3. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή (Ννζνθνκείν), πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη’ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθήξπμε. Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ 

αλσηάηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο,  ηα απνηειέζκαηα  ηνπ 

δηαγσληζκνχ  ππνρξεσηηθά  καηαηψλνληαη,  εθηφο εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά 

πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα φηη ε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, 

νπφηε νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ, είηε λα παξαηείλνπλ ηελ 

πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλσηάηνπ νξίνπ, 

παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο, είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηνπ 

δηαγσληζκνχ ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο. 

4.4. Ζ ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ παξαηείλεηαη απηνδηθαίσο γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ελδερν-

κέλσο αλαζηαιεί ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ή εκπνδηζηεί ή βξαδχλεη ε πξφνδνο απηνχ, 

ζπλεπεία άζθεζεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο ή ελδίθνπ κέζνπ ή βνεζήκαηνο θαηά πξάμεσλ ή 

παξαιείςεσλ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ Γηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, πνπ αθνξνχλ ηνλ 

δηαγσληζκφ. ηελ πεξίπησζε απηή νη πξνζθέξνληεο ππνρξενχληαη λα κεξηκλνχλ γηα ηελ 

παξάηαζε, αληηζηνίρσο, ηεο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο. 
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Άξζξν 5o 

Πξoζθεξόκεvε  ηηκή 

5.1. Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή δίλεηαη ζε επξψ (€) θαη ε ζπλνιηθή ηηκή ζα αλαγξάθεηαη 

νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθώο. Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή πξέπεη ζα δνζεί γηα ηελ παξνρή ησλ 

δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ αλά  ώξα ή θαη’ απνθνπή γηα όιν ην έηνο  αλάινγα κε ηνλ 

δεηνύκελν,  από ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηξόπν θνζηνιόγεζεο  ησλ ππεξεζηώλ, αιιηψο 

ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

5.2. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, εθφζνλ δελ πξνθχπηεη απ’ απηήλ κε ζαθήλεηα 

ε πξνζθεξφκελε ηηκή.  

5.3.  Οη ηηκέο ζα δίδνληαη σο εμήο : 

- Σηκή κε θξαηήζεηο ρσξίο Φ.Π.Α.  

- Πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ (%) ζην νπνίν ππάγεηαη ην έξγν. ε πεξίπησζε πνπ 

αλαθέξεηαη εζθαικέλν πνζνζηφ Φ.Π.Α., απηφ ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία. Ζ 

ηηκή κε θξαηήζεηο, θαη ρσξίο Φ.Π.Α., ζα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ ζχγθξηζε ησλ 

πξνζθνξψλ.  

5.4. Πξoζθoξέο κε ηηο νπνίεο δελ δίλεηαη ε ηηκή ζε επξψ ή θαζνξίδεηαη κ’ απηέο ζρέζε ηνπ 

επξψ πξνο μέvo λφκηζκα, απoξξίπηovηαη σο απαξάδεθηεο. 

5.5. Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

5.6. Οη ηηκέο ηεο πξoζθoξάο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηov αλάδνρν κέρξη θαη ηνλ ηειεπηαίν κήλα 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. Απνθιείεηαη ε αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ ηεο πξoζθoξάο ή oπoηαδήπoηε 

αμίσζε ηνπ πξνκεζεπηή πέξαλ ηνπ αvηηηίκoπ, βάζεη ησλ ηηκψλ ηεο πξoζθoξάο ηνπ. 

 

Άξζξν 6o 

Γηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ – Αλαθνίλσζε ηηκώλ 

6.1. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξoζθoξψv γίλεηαη δεκφζηα απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ απηνχ (Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ). 

6.2. Ζ Δπηηξνπή πξoβαίvεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξoζθoξψv ηελ 

εκεξoκεvία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε. 

6.3. Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 

6.3.1. Απνζθξαγίδνληαη νη θπξίσο θάθεινη θαζψο θαη νη θάθεινη ησλ ηερvηθψv πξoζθoξψv, 

κovoγξάθovηαη δε θαη ζθξαγίδovηαη απφ ηελ Δπηηξνπή φια ηα δηθαηoιoγεηηθά θαη νη 

ηερληθέο πξoζθoξέο θαηά θχιιν. 

6.3.2. Οη θάθεινη ησλ oηθovoκηθψv πξoζθoξψv δελ απoζθξαγίδovηαη, αιιά κovoγξάθovηαη 

θαη ζθξαγίδovηαη απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ηoπoζεηoχvηαη ζ’ έλα vέo θάθειν, o oπoίoο 

επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηελ ίδηα Δπηηξνπή θαη παξαδίδεηαη ζηελ 

Τπεξεζία. 

6.3.3. Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ 

θαηαρψξεζε φζσλ έρνπλ ππνβάιεη πξνζθνξέο ζε πξαθηηθφ ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ 

ηα κέιε ηεο. 

6.4. Οη θάθεινη ησλ oηθovoκηθψv πξoζθoξψv απνζθξαγίδνληαη κεηά ηελ oιoθιήξσζε ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ ιoηπψv ζηoηρείσv ησλ πξνζθνξψλ, ζηελ εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη απφ ηε 

δηαθήξπμε. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ έρεη νινθιεξσζεί κέρξη ηφηε ε δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο (έιεγρνο δηθαηνινγεηηθψλ, αμηνιφγεζε ηερληθψλ ζηνηρείσλ), ζα γλσζηνπνηεζεί 

ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κέζσ ηειενκνηνηππίαο (fax), ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο λσξίηεξα, 

λέα εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

6.5. Οη θάθεινη ησλ oηθovoκηθψv πξoζθoξψv, γηα φζεο πξoζθoξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο 

θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερvηθψv θαη ιoηπψv ζηoηρείσv, δελ απoζθξαγίδovηαη, αιιά 

επηζηξέθovηαη, εθφζνλ δελ αζθεζεί έλδηθν κέζν θαηά ηεο απφθαζεο απφξξηςεο ηεο 
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πξνζθνξάο ή εθφζνλ έρεη παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο ελδίθσλ κέζσλ θαη’ απηήο 

ή έρεη ππνβιεζεί παξαίηεζε απφ ηπρφλ αζθεζέλ έλδηθν κέζν. 

6.6. Απηνί πνπ δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ 

ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζην δηαγσληζκφ, θαζψο επίζεο θαη ησλ ηηκψλ πνπ 

πξνζθέξζεθαλ. 

6.7. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε απηνχ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα 

γίλεη ε θαηαθχξσζε, ε Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη επίζεο ζηελ απνζθξάγηζε ηνπ 

θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ άξζξσλ 6 παξ. 2 θαη 8α παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 118/2007, ζε 

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, ησλ νπνίσλ έγηλε ηερληθά 

απνδεθηή ε πξνζθνξά, κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ ζα ηνπο απνζηαιεί κε ηειενκνηνηππία 

(fax), ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξν ηεο εκεξνκελίαο απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ. Όζνη 

δηθαηνχληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ηνπ 

θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ άξζξσλ 6 παξ. 2 θαη 8α παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 118/2007, 

ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. Σα δηθαηνινγεηηθά απηά 

πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ δηαγσληδφκελν ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, κέζα ζε 

ζθξαγηζκέλν θάθειν, πνπ θέξεη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ, ν νπνίνο παξαδίδεηαη 

εκπξφζεζκα ζην αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

6.6. Σν απνηέιεζκα ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γλσζηνπνηεζεί εγγξάθσο ζε φινπο 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ ππέβαιαλ παξαδεθηέο θαη ηερληθψο απνδεθηέο πξνζθνξέο. 

 

Άξζξν  7o 

Αμηνιόγεζε πξoζθoξώv - θαηαθύξσζε δηαγσvηζκoύ 
7.1. Κξηηήξην θαηαθχξσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσvηζκoχ είλαη ε ΥΑΜΖΛΟΣΔΡΖ 

ΣΗΜΖ γηα ην ζχλνιν ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ κε ηελ ζύλζεζε πνπ δεηείηαη ζηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 51 ηνπ Π.Γ. 60/2007, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε φζα 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 20 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

7.2. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ιακβάλεηαη ππφςε απνθιεηζηηθά ε ρακειφηεξε ηηκή. 

7.3. Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη ηειηθά ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ ρακειφηεξε ηηκή, εθ ησλ 

πξνκεζεπηψλ ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο κε βάζε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

7.4. Πξoζθoξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη 

σο απαξάδεθηε, κεηά απφ πξoεγoχκεvε γvσκoδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

7.5. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο,  απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε Αλαζέηνπζα Αξρή (Ννζνθνκείν) δελ απνξξίπηεη πξνζθνξά πξνκεζεπηή 

πνπ πιεξνί έλα εζληθφ πξφηππν, ην νπνίν απνηειεί κεηαθνξά επξσπατθνχ πξνηχπνπ, κία 

επξσπατθή ηερληθή έγθξηζε, κία θνηλή ηερληθή πξνδηαγξαθή, έλα δηεζλέο πξφηππν ή έλα 

ηερληθφ πιαίζην αλαθνξάο πνπ έρεη εθπνλεζεί απφ επξσπατθφ νξγαληζκφ ηππνπνίεζεο, 

εθφζνλ ηα ελ ιφγσ πξφηππα ή πξνδηαγξαθέο θαιχπηνπλ ηηο επηδφζεηο ή ηηο ιεηηνπξγηθέο 

απαηηήζεηο πνπ έρνπλ νξηζηεί κε ηε δηαθήξπμε. ε απηή ηελ πεξίπησζε φκσο, ν πξνζθέξσλ 

ππνρξενχηαη λα απνδεηθλχεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ, θαηά ηξφπνλ ηθαλνπνηεηηθφ γηα ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή θαη κε θάζε ελδεδεηγκέλν κέζν, φηη ην πξνζθεξφκελν είδνο, γηα ην νπνίν 

δειψλεη φηη πιεξνί ην αλσηέξσ πξφηππν, αληαπνθξίλεηαη πξάγκαηη (ή ππεξθαιχπηεη) ηηο 

επηδφζεηο ή ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο πνπ νξίδεη ε δηαθήξπμε. Σερληθφο θάθεινο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή ή έθζεζε δνθηκψλ απφ αλαγλσξηζκέλν νξγαληζκφ κπνξεί λα ζπληζηά 

ελδεδεηγκέλν κέζν (άξζξν 53 παξ. 5 Π.Γ. 60/2007). 

7.6. Όηαλ ν πξνκεζεπηήο ν νπνίνο πξνζθέξεη ηελ ρακειφηεξε ηηκή, δελ πξνζθνκίδεη έλα ή 

πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, ή (εθφζνλ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε) ζην άξζξν 8α ηνπ ηδίνπ 

Π.Γ/ηνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο απηέο, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ  
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πξνκεζεπηή πνπ πξνζθέξεη ηελ ακέζσο επφκελε ρακειφηεξε ηηκή. ε πεξίπησζε πνπ θαη 

απηφο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία 

απαηηνχληαη θαηά ηα αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ ακέζσο 

επφκελε ρακειφηεξε ηηκή θαη νχησ θαζ’ εμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο δελ 

πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, έλα ή 

πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν 

δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη.  

7.8. ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, φηαλ ν ζπκκεηέρσλ ππνβάιιεη ςεπδή ή αλαθξηβή ππεχζπλε 

δήισζε ηεο παξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 θαη ηεο παξαγξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8α ηνπ Π.Γ. 118/2007, ή ν 

ππφρξενο πξνο ηνχην πξνζθέξσλ δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο θαηά ην ζηάδην 

ηεο θαηαθχξσζεο έλα ε πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 6 θαη, εθφζνλ έρνπλ δεηεζεί απφ ηελ δηαθήξπμε, ησλ πεξηπηψζεσλ α, β, θαη γ ηεο παξ. 

2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ σο άλσ Π.Γ/ηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Ννζνθνκείνπ ε εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο ηνπ κεηνδφηε. Δπίζεο, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Ννζνθνκείνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο 

ηνπ κεηνδφηε, εθφζνλ απφ ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά πξνθχπηεη φηη δελ πιεξνχληαη ηα 

θαζνξηδφκελα ζηε δηαθήξπμε ειάρηζηα αλαγθαία φξηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηερληθψλ 

πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 8α.ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

  

Άξζξν  8o 

Κξίζε απνηειεζκάησλ δηαγσληζκνύ – Αλαθνίλσζε θαηαθύξσζεο 

8.1. Ζ Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ κε εηζήγεζή ηεο κπνξεί λα πξνηείλεη: 

8.1.1. Καηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο γηα νιφθιεξε ηελ πνζφηεηα ή γηα κεγαιχηεξε ή 

κηθξφηεξε πνζφηεηα. Ζ θαηαθχξσζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη θαηά πνζνζηφ α) γηα 

κεγαιχηεξε πνζφηεηα, ην 15%  ηεο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ 

θαη β) γηα κηθξφηεξε πνζφηεηα, ην 50% ηεο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο. Γηα θαηαθχξσζε 

κέξνπο ηεο πνζφηεηαο θάησ ηνπ θαζνξηδνκέλνπ απφ ηελ δηαθήξπμε πνζνζηνχ, 

απαηηείηαη πξνεγνχκελε απνδνρή απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

8.1.2. Σελ θαηαλνκή ηεο πξνο πξνκήζεηα πνζφηεηαο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηαηξεηφ πιηθφ, 

κεηαμχ πεξηζζνηέξσλ κεηνδνηψλ κε ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο. Δθφζνλ ην πιηθφ 

δελ είλαη δηαηξεηφ θαη ππάξρνπλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο  πξνζθνξέο, ηειηθφο 

πξνκεζεπηήο επηιέγεηαη ν κεηνδφηεο πνπ πξνθχπηεη θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο, αθνχ 

θιεζνχλ φινη νη πξνζθέξνληεο πνπ είραλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο. 

8.1.3. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 

21 πεξ. δ΄, ε΄, ζη΄ θαη δ΄ ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

8.2. Δάλ ζην δηαγσληζκφ ππνβιεζεί κία κφλν πξνζθνξά ή ηειηθά γίλεη απνδεθηή κία κφλν 

πξνζθνξά θαη εθφζνλ δελ ππάξρνπλ ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηηκψλ είηε πξνεγνχκελσλ 

δηαγσληζκψλ είηε ηεο αγνξάο πνπ λα επηβεβαηψλνληαη κε παξαζηαηηθά, ν δηαγσληζκφο 

καηαηψλεηαη θαη επαλαιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά. ηνλ επαλαιεπηηθφ δηαγσληζκφ θαη εθφζνλ 

ζπληξέρνπλ εθ λένπ νη παξαπάλσ πεξηζηάζεηο, ν δηαγσληζκφο νινθιεξψλεηαη κε 

δηαπξαγκάηεπζε ηεο ηηκήο. 

8.3. Ζ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσvηζκoχ ζα γίλεη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ννζνθνκείνπ 

θαη ζα αvαθoηvσζεί εγγξάθσο ζηνλ αvαθεξπρζέvηα πξνκεζεπηή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζην άξζξν 23 παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 118/2007. Τπφ ηελ επηθχιαμε φζσλ αλαθέξνληαη θαησηέξσ, 

ζηελ παξάγξαθν 9.4,  κε ηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ε ζχκβαζε ζεσξείηαη σο 

ζπλαθζείζα, ην δε έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο πνπ αθνινπζεί έρεη απνδεηθηηθφ κφλν ραξαθηήξα. 

8.4. Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ή αλαηέζεθε ε πξνκήζεηα, ππνρξενχηαη λα 

πξνζέιζεη ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο, γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο 

εθηέιεζεο απηήο. Ο πξνκεζεπηήο κπνξεί λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ην 

αξγφηεξν κέζα ζε (15) δέθα πέληε εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θνηλνπνίεζεο. ηελ 
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πεξίπησζε φκσο απηή, ν ρξφλνο παξάδνζεο ππνινγίδεηαη κεηά ηελ παξέιεπζε δεθαεκέξνπ 

απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο αλαθνίλσζεο. 

8.5. Ζ πξνζεζκία ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ αλαζηέιιεηαη γηα φζν ρξφλν θσιχεηαη ε 

ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 παξ. 3 ηνπ Ν. 2522/1997, ιφγσ ηεο χπαξμεο 

πξνζεζκίαο γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο απφ άιιν δηαγσληδφκελν, ή ιφγσ ηεο άζθεζεο 

πξνζθπγήο ή, ελ ζπλερεία, ιφγσ ηεο χπαξμεο πξνζεζκίαο γηα ηελ άζθεζε αίηεζεο 

αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. Οκνίσο, ε πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο αλαζηέιιεηαη γηα φζν 

ρξφλν ελδερνκέλσο αλαζηαιεί πεξαηηέξσ ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, θαηφπηλ άζθεζεο αίηεζεο 

αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ή έθδνζεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο ή δηθαζηηθήο απφθαζεο κε ηελ νπνία 

δηαηάζζνληαη αζθαιηζηηθά κέηξα, θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 4 έσο 6 ηνπ πην πάλσ 

άξζξνπ. 

 

Άξζξν  9o 

Καηάξηηζε ηεο ζύκβαζεο 

9.1. Μεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο, θαη κε ηελ επηθχιαμε φζσλ νξίδνληαη ζην 

πξνεγνχκελν άξζξν, ππνγξάθεηαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ε ζχκβαζε, ην θείκελν ηεο 

νπνίαο (ζρέδην ζχκβαζεο) επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε (παξάξηεκα Ε΄). Ζ 

Τπεξεζία ζπκπιεξψλεη ζην θείκελν ηεο ζχκβαζεο ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπ 

πξνκεζεπηή, κε ηελ νπνία ζπκκεηείρε απηφο ζηνλ δηαγσληζκφ θαη ε νπνία έγηλε απνδεθηή κε 

ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ζ’ απηφλ.  Γελ ρσξεί δηαπξαγκάηεπζε  

ζην θείκελν ηεο ζχκβαζεο πνπ επηζπλάθζεθε ζηελ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ, νχηε θαζ’ 

νηνλδήπνηε ηξφπν ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή.  

9.2. Σν θείκελν ηεο ζχκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ηνχην ζηεξίδεηαη, 

φπσο πξνζθνξά, δηαθήξπμε  θαη απφθαζε  θαηαθχξσζεο  ή αλάζεζεο,  εθηφο  θαηάδεισλ 

ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ.  

9.3. Ζ ζχκβαζε πνπ ππνγξάθεηαη πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο, νπσζδήπνηε 

φκσο απηά πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 24 παξ. 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

9.4.  ε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην θαη ηα 

δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ηξνπνπνίεζε πξνβιέπεηαη απφ 

ζπκβαηηθφ φξν, κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ε ζχκβαζε, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ 

νξγάλνπ. 

9.5. Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ  εθπιεξψζεθαλ νη ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο 

θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα 

πξνβιεπφκελα απφ ηε ζχκβαζε.  

 

Άξζξν  10o 

Υξόλνο ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο 

10.1. Ζ ζχκβαζε κε ηνλ πξνκεζεπηή ή ηνπο ηπρφλ πεξηζζφηεξνπο πξνκεζεπηέο πνπ ζα 

επηιεγνχλ, ζα έρεη δηάξθεηα  ελφο (1) έηνπο, αξρίδνληαο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο (ή 

απφ ηελ εκεξνκελία κέρξη ηελ νπνία ζα έπξεπε λα έρεη ππνγξαθεί, εθφζνλ ζπληξέρεη ε 

πεξίπησζε ηεο παξαγξ. 8.4  ηνπ άξζξνπ 8
νπ

). 

10.2. Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηαθφςεη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο πξηλ απφ 

ηε ιήμε ηεο, κεηά φκσο απφ πξνεγνχκελε έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ πξνκεζεπηή πξν ηξηψλ (3) 

ηνπιάρηζηνλ κελψλ, ρσξίο απνδεκίσζή ηνπ, εθφζνλ γηα ηα είδε ηνπ δηαγσληζκνχ 

πξνγξακκαηηζηεί θαη πινπνηεζεί αληίζηνηρε ελνπνηεκέλε πξνκήζεηα απφ ηελ Δπηηξνπή 

Πξνκεζεηψλ Τγείαο (Δ.Π.Τ.) ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ή άιιε 

αξκφδηα Αξρή, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ Ν. 3580/2007, Ν. 2286/1995, 2955/2001 ή 

άιινπ ζρεηηθνχ λνκνζεηήκαηνο πνπ ηπρφλ ηεζεί ζε ηζρχ, ε νπνία ζα αθνξά θαη ην 

Ννζνθνκείν.  
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Άξζξν 11o 

Πιεξσκή 

11.1. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη κε επηηαγή αλά ηξίκελν παξνρήο εξγαζηψλ κε ην 

αληίζηνηρν πνζφ. 

11.2. H πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ (€), κεηά απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ 

ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο απφ ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

11.3. Υξφλνο εμφθιεζεο: Δληφο εμήληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επνκέλε ηεο 

ππνβνιήο ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ ηνλ αλάδνρν. 

11.4. Ζ εμφθιεζε γίλεηαη αθνχ ππνβιεζνχλ : 

11.4.1. Σα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζην 

άξζξν 35 ηνπ Κ.Π.Γ. (Π.Γ. 118/2007) θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ εμφθιεζε 

ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. 

(απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θ.ι.π.). 

11.4.2. Σηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ  

11.4.3.  Βεβαίσζε αξκφδηαο επηηξνπήο ηνπ ηδξχκαηνο φηη ν αλάδνρνο εθηέιεζε  θαιψο 

ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο γηα ην ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα  

11.5. ε πεξίπησζε πνπ ε εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ γίλεη κεηά ηελ πην πάλσ πξνζεζκία, ην 

Ννζνθνκείν θαζίζηαηαη ππεξήκεξν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 166/2003 

«Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35 ηεο 29-6-2000 γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 

138/5-6-2003) θαη ην νθεηιφκελν πνζφ θαηαβάιιεηαη έληνθα, εθφζνλ ππνβιεζεί ζρεηηθή 

αίηεζε ηνπ πξνκεζεπηή, κε επηηφθην πνπ ηζνχηαη κε ην άζξνηζκα ηνπ επηηνθίνπ πνπ εθαξκφ-

δεηαη γηα ηηο θχξηεο πξάμεηο αλαρξεκαηνδφηεζεο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο 

(επηηφθην αλαθνξάο) πξνζαπμεκέλν θαηά δχν (2,00) πνζνζηηαίεο κνλάδεο (πεξηζψξην). 

11.6. Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη α) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ 

ηελ απνζηνιή ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο ζηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη κέρξη ηε ζεψξεζε απηνχ, β) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ 

δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ, θαζψο θαη γ) ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35 

παξ. 7 ηνπ Π.Γ. 118/2007. Δπίζεο, δελ πξνζκεηξείηαη ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο 

πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ (κε έγθαηξε ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ, θ.ι.π.). 

11.7. Ο αλάδνρνο βαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο επί ηνπ ηηκήκαηνο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ. 

11.7.1. Οη θξαηήζεηο πνπ δηελεξγνχληαη είλαη νη αθφινπζεο:  

 ii) Τπέξ ηξίησλ (άξζξν 3, Ν.3580/2007) : 2% 

 iii) Τπέξ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ  

            (παξ. 3, άξζξν 238, Ν. 4072/2012 & παξ. 3, άξζξν 4, Ν.4013/2011): 1‰ 

11.7.2. Δπί ηνπ πνζνχ ησλ θξαηήζεσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο πεξ, (i) θαη (ii)  ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ επηβάιιεηαη ηέινο ραξηνζήκνπ πνζνζηνχ 2%, πιένλ εηζθνξάο ππέξ 

Ο.Γ.Α. πνζνζηνχ 20%, ππνινγηδφκελνπ επί ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ (άξζξν 10 Ν. 187/1943).  

11.8. Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ παξαθξαηείηαη ν 

πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/1994 θφξνο εηζνδήκαηνο 8% επί ησλ 

θξαηήζεσλ.  

11.9.  Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ην 

Ννζνθνκείν. 

Άξζξν 12o 

Δγγπήζεηο 

12.1. Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ 

ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηα 
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ηζρχνληα, ην δηθαίσκα απηφ. Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ, αλ δελ είλαη 

δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή, ζα ζπvoδεχovηαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε, άιισο ε πξνζθνξά 

απνξξίπηεηαη. ε πεξίπησζε πξνζθνξψλ ελψζεσλ πξνκεζεπηψλ ή θνηλνπξαμηψλ, νη εγγπήζεηο 

πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο 

έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο. Σν πνζφ ησλ εγγπήζεσλ ζα δίλεηαη ζε επξψ (€). 

12.2. Δγγύεζε πκκεηνρήο 

12.2.1. Κάζε πξνζθνξά ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ππέξ ηνπ 

ζπκκεηέρνληνο, γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ δχν ηνηο εθαηφ (2%) επί ηεο 

ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ρσξίο ην Φ.Π.Α. 

12.2.2. Δθφζνλ ππνβάιιεηαη πξνζθνξά γηα κέξνο ησλ ππφ αλάζεζε εξγαζηψλ, ε εγγχεζε 

πξέπεη λα θαιχπηεη πνζνζηφ δχν ηνηο εθαηφ (2%) ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 

ρσξίο ην Φ.Π.Α. γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο εηδψλ ή ην 

ζπγθεθξηκέλν είδνο, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Α΄. ηελ πεξίπησζε 

απηή πξέπεη λα αλαθέξεηαη ξεηά, ηφζν ζηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο φζν θαη ζε ζρεηηθή 

έγγξαθε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή πνπ ππνβάιιεηαη κε ηελ πξνζθνξά, ε θαηεγνξία (ή 

νη θαηεγνξίεο) ησλ ππεξεζηψλ, γηα ηηο νπνίεο ππνβάιιεηαη πξνζθνξά. Σπρφλ πξνζθν-

ξά θαη άιισλ ππεξεζηψλ, γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη θαηαβιεζεί εγγχεζε ζπκκεηνρήο, δελ 

ιακβάλεηαη ππφςε. 

12.2.3. Ζ εγγχεζε πξέπεη λα ηζρχεη επί έλα (1) ηνπιάρηζηνλ κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ 

ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο πνπ δεηά ε δηαθήξπμε. Σν απηφ ηζρχεη θαη ζε πεξίπησζε 

παξάηαζεο ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. Δγγχεζε κε κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο δελ γίλεηαη 

δεθηή θαη έρεη σο ζπλέπεηα ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο σο απαξάδεθηεο. 

12.2.4. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη: α) ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, ζε πεξίπησζε 

απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο θαη εθφζνλ δελ έρεη αζθεζεί έλδηθν κέζν ή έρεη 

εθπλεχζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο ελδίθσλ κέζσλ ή έρεη ππνβιεζεί παξαίηεζε 

απφ απηά θαη β) ζηνλ κεηνδφηε, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ ππνβνιή απ’ 

απηφλ εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο. 

12.3. Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

12.3.1. Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, o αλάδνρνο είλαη ππoρξεσκέvoο vα  

θαηαζέζεη έσο ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εγγπεηηθή επηζηνιή  πνπ ζα θαιχπηεη 

πνζφ ίζν κε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο ζπvoιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ 

εηδψλ - ππεξεζηψλ πνπ θαηαθπξψζεθαλ ζ’ απηφλ, ρσξίο Φ.Π.Α.  

12.3.2. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο πξέπεη λα είλαη  κεγαιχηεξνο θαηά δχν (2) ηνπιάρηζηνλ 

κήλεο απφ ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ρξφλν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ.  

12.3.3. Ζ αλσηέξσ εγγχεζε επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη 

πνηνηηθή παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ, ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ 

ππνρξεψζεσλ θαη ηελ εθθαζάξηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ. 

12.4. Οη εγγπήζεηο πξέπεη λα πξνβιέπνπλ φηη, ζε πεξίπησζε θαηάπησζήο ηνπο, ην νθεηιφκελν 

πνζφ ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ.  

12.5. Καηά ηα ινηπά, σο πξνο φ,ηη αθνξά ηηο εγγπήζεηο, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 

25 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (Κ.Π.Γ.) θαη ζην άξζξν 157 ηνπ Ν. 4281/2014.Δπηζεκαίλεηαη φηη: 

12.6.1. Οη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο πξέπεη λα πεξηέρνπλ νπσζδήπνηε ηα ζηνηρεία ησλ παξαγξά-

θσλ 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Κ.Π.Γ., δηφηη δηαθνξεηηθά δελ ζα γίλνληαη δεθηέο, κε 

ζπλέπεηα ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ. 

12.6.2. Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο πξέπεη λα πεξηέρνπλ νπσζδήπνηε ηα 

ζηνηρεία ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Κ.Π.Γ., δηφηη δηαθνξεηηθά δελ ζα 

ζεσξνχληαη πξνζήθνπζεο. 

12.7. Οη εγγπήζεηο πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκέλεο ζχκθσλα κε ηα ζπλεκκέλα ππνδείγκαηα 

ηνπ  παξαξηήκαηνο Γ΄. Γηαθνξεηηθή δηαηχπσζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ιφγσ ρξήζεο 

ηππνπνηεκέλσλ εληχπσλ απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, δελ θαζηζηά ηελ εγγχεζε απαξάδεθηε, 

15PROC003053815 2015-09-16

ΑΔΑ: 67Β24690ΒΥ-Κ9Τ



 24 

εθφζνλ απηή έρεη ην ππνρξεσηηθφ πεξηερφκελν πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην λφκν θαη ηελ παξνχζα 

δηαθήξπμε.  

12.8.  ε πεξίπησζε κεηάζεζεο ή παξάηαζεο ηνπ ρξφλνπ θφξησζεο - παξάδνζεο ησλ 

πξντφλησλ, ν πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα παξαηείλεη αλαιφγσο ην ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο 

θαιήο εθηέιεζεο ή λα ππνβάιεη λέα, νπφηε επηζηξέθεηαη ε αξρηθή. Ο θαηά ηα αλσηέξσ 

παξαηεηλφκελνο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο ζα είλαη κεγαιχηεξνο θαηά έλα (1) ηνπιάρηζηνλ 

κήλα απφ ηε λέα εκεξνκελία παξάδνζεο ησλ πξντφλησλ. 

Άξζξν  13o 

Κπξώζεηο ζε βάξνο ηνπ αλαδόρνπ 

13.1. Ο αλάδνρνο πνπ δελ πξνζέξρεηαη, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε, vα 

ππνγξάςεη ηεv ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηεv θαηαθχξσζε ή 

αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φvoκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απ’ απηήλ, κε 

απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ, χζηεξα απφ γvσκoδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ oξγάvoπ. 

13.2. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία, ν πξνκεζεπηήο θεξύζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ 

ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηή, εθφζνλ δελ αξρίζεη λα πινπνηεί ην 

έξγν ηεο θχιαμεο απφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ νξίδεηε ζηελ ζχκβαζε.  

13.3. Ο πξνκεζεπηήο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή ηελ 

ζχκβαζε φηαλ: 

 α)   Ζ ζύκβαζε δελ ππνγξάθεθε κε επζύλε ηνπ Ννζνθνκείνπ 

 β)   πληξέρνπλ ιόγνη αλσηέξαο βίαο 

13.4. ηνλ αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή ζχκβαζε, 

επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ 

θαηά ην άξζξν 20 ηνπ ηζρχνληνο πληάγκαηνο, αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά (Π.Γ. 394/96), νη 

παξαθάησ θπξψζεηο: 

α)   Καηάπησζε νιηθή ή κεξηθή ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 

θαηά πεξίπησζε. 

β)  Αλάζεζε ηνπ έξγνπ ζε βάξνο ηνπ έθπησηνπ αλαδφρνπ, είηε απφ ηνπο ππφινηπνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, είηε κε δηαπξαγκάηεπζε, αλ 

ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Π.Γ. 118/2007 

Κάζε άκεζε ή έκκεζε πξνθαινχκελε δεκία ηεο Τπεξεζίαο ή ε ηπρφλ δηαθνξά πνπ ζα 

πξνθχςεη, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ έθπησηνπ αλαδφρνπ. Ο θαηαινγηζκφο απηφο γίλεηαη 

αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξαγκαηνπνηείηαη λέα αλάζεζε ηνπ έξγνπ, θαηά ηα 

παξαπάλσ νξηδφκελα. ηελ πεξίπησζε απηή ν ππνινγηζκφο ηνπ θαηαινγηδφκελνπ πνζνχ 

γίλεηαη κε βάζε θάζε ζηνηρείν, θαηά ηελ θξίζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ θαη κε βάζε ηηο αξρέο 

ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 

γ)   Πξνζσξηλφο ή νξηζηηθφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ 

αλαζέζεσλ ησλ θνξέσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Ν. 2286/95. Ο 

απνθιεηζκφο ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε επηβάιιεηαη κφλν κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Αλάπηπμεο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηηθήο Πξνγξακκαηηζκνχ 

Πξνκεζεηψλ, ε νπνία ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν γηα παξνρή εμεγήζεσλ θαη κεηά 

απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο. 

δ)  Καηαινγηζκφο ζηνλ αλάδνρν πνζνχ ίζν κε ην 10% ηεο αμίαο ηνπ έξγνπ θχιαμεο, γηα ην 

νπνίν θεξχρζεθε έθπησηνο. 

13.5.  ε πεξίπησζε πνπ ε αλάζεζε ηνπ έξγνπ θχιαμεο ζε βάξνο έθπησηνπ αλαδφρνπ γίλεηαη 

κε ηξνπνπνίεζε φξσλ ή ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο θαηαθχξσζεο, ηεο αλάζεζεο ή ηεο 

ζχκβαζεο, απφ ηηο νπνίεο θεξχρζεθε έθπησηνο, θαηά πεξίπησζε, θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

δηαθέξνληνο ζε βάξνο ηνπ, ιακβάλνληαη ππφςε ε δηαθνξά πνπ ηπρφλ πξνθχπηεη απφ ηελ 

ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ φξσλ ή ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ε νπνία ζπκςεθίδεηαη κε ην πξνο 

θαηαινγηζκφ πνζφ. 

                                                                            

Άξζξν 14
ν
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Δπνπηεία έξγνπ 

Σo πξoζσπηθφ ηoπ αvαδφρoπ ζα πξέπεη vα ππαθoχεη ζηηο ππoδείμεηο ησv αξκoδίσv 

ππαιιήισv πoπ ζα oξίζεη ηo Νoζoθoκείo γηα ηεv επoπηεία θαη ηov έιεγρo ηεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ θαη ζχκθσvα κε ηεv δηαθήξπμε. Σέηoηoη είvαη oη πξoτζηάκεvoη θαη νη ππεχζπλνη 

ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο θαζψο θαη ε αξκφδηα επηηξoπή δηαπίζησζεο εξγαζηψv. 

 

 

Άξζξν 15ν 

Πνηληθέο ξήηξεο γηα ηελ κε  ηθαλνπνηεηηθή  εθηέιεζε  ππνρξεώζεσλ ηνπ αλάδνρνπ 
ρεηηθά κε ηηο πoηvηθέο ξήηξεο θαηά ηεv εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ  ηζρχoπv ηα παξαθάησ: 

15.1. ε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο oπoίεο ηo Νoζoθoκείo θξίvεη, κέζσ ησv πξoτζηακέvσv ησv 

ηκεκάησλ ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ή κέζσ ηεο αξκφδηαο επηηξoπήο δηαπίζησζεο εξγαζηψv, φηη 

ν αλάδνρνο δελ θξνληίδεη γηα  ηελ  απνθαηάζηαζε ηεο έιιεηςεο  ή παξάιεηςεο ή πιεκκεινχο 

εξγαζίαο, ζα επηβάιιεηαη, κε απφθαζε ηoπ Γ.. ηoπ Νoζoθoκείoπ,  πξφζηηκo αvάιoγν κε ηo 

χςνο ηεο δαπάλεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο. 

15.2. ε πεξίπησζε ππνηξνπήο ε πην πάλσ ξήηξα δηπιαζηάδεηαη, δηαηεξνχκελνπ ηνπ 

δηθαηψκαηνο θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο θαη θήξπμεο ηνπ αλαδφρνπ σο έθπησηνπ. 

 

Άξζξν 16o 

Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο 

16.1. Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζε απηφλ θαη ηεο 

δηελέξγεηάο ηνπ, έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, επηηξέπεηαη έλζηαζε γηα ιφγνπο 

λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο (ελδηθνθαλήο πξνζθπγή). Με ηελ έλζηαζε πνπ αζθείηαη θαηά ηεο 

θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο, επηηξέπεηαη θαη ε πξνβνιή ιφγσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πιεξφηεηα θαη 

λνκηκφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ηα νπνία πξνζθνκίδεη ν πξνζθέξσλ πξνο ηνλ νπνίν 

πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, δπλάκεη ησλ άξζξσλ 6, 8 θαη 8α ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

16.2. Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη εγγξάθσο ζην αξκφδην γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ 

φξγαvo ηνπ Ννζνθνκείνπ, σο εμήο: 

16.2.1. Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, κέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ 

ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηov θαζνξηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπvππoιoγίδovηαη θαη νη 

εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Ζ έλζηαζε 

εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν (Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο 

Δλζηάζεσλ θαη Πξνζθπγψλ) θαη ην απνθαζίδνλ φξγαλν εθδίδεη ηελ ζρεηηθή απφθαζή 

ηνπ ην αξγφηεξν πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

16.2.2. Καηά ησλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ αθνξνχλ ηελ 

ζπκκεηνρή νπνηνπδήπνηε πξνκεζεπηή ζηνλ δηαγσληζκφ ή ηελ δηελέξγεηα ηνπ 

δηαγσληζκνχ σο πξνο ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, 

θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ ηδίνπ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εληφο ηεο επφκελεο 

εξγάζηκεο εκέξαο απφ απηήλ θαηά ηελ νπνία ν εληζηάκελνο έιαβε γλψζε ηνπ ζρεηηθνχ 

θαθέινπ. Ζ έλζηαζε απηή δελ επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιά 

εμεηάδεηαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ην αξκφδην 

ζπιινγηθφ φξγαλν θαη ε ζρεηηθή απφθαζε εθδίδεηαη κεηά απφ γλσκνδφηεζε απηνχ. Ζ 

έλζηαζε θαηά ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζην δηαγσληζκφ θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά 

ζε απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηεο ππνβνιήο ηεο. 

16.2.3. Καηά ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, κέζα ζε 

ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο 

πξνκεζεπηήο έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο. Ζ έλζηαζε απηή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ 

ππνβνιή ηεο, ζε απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην 

αξκφδην γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν θαη ην απνθαζίδνλ φξγαλν εθδίδεη ηελ 
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ζρεηηθή απφθαζή ηνπ ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ιήμε ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ελζηάζεσλ. 

16.2.4. Δθηφο ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ, εηδηθά θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο, φζνλ 

αθνξά ηε λνκηκφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ άξζξσλ 6, 8 θαη 8α ηνπ 

Π.Γ. 118/2007, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, αθφηνπ ν 

ελδηαθεξφκελνο πξνκεζεπηήο έιαβε γλψζε ηεο αλσηέξσ θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο 

θαη ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ. Ζ έλζηαζε απηή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά, εληφο 

δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζηνλ κεηνδφηε θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. Ζ 

έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν θαη ην 

απνθαζίδνλ φξγαλν εθδίδεη ηελ ζρεηηθή απφθαζή ηνπ ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) 

εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ιήμε ηεο αλσηέξσ ηξηεκέξνπ πξνζεζκίαο. 

16.3.  Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο ιφγνπο απφ ηνπο 

πξναλαθεξφκελνπο, δελ γίλνληαη δεθηέο. 

16.4. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο ζχκθσλα κε ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο 

16.1 θαη 16.2, πξνζθνκίδεηαη παξάβνιν ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, πνζνχ ίζνπ κε πνζνζηφ 0,10 επί 

ηνηο εθαηφ (0,10%) επί ηεο πξνυπνινγηδφκελεο αμίαο ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο, ην χςνο ηνπ 

νπνίνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ ρηιίσλ (1.000) θαη κεγαιχηεξν ησλ πέληε ρηιηάδσλ 

(5.000)  επξψ. Σν παξάβνιν απνηειεί δεκφζην έζνδν θαη θαηαρσξείηαη ζηνλ εηδηθφ αξηζκφ 

εζφδνπ (Κ.Α.Δ.) 3741 (‘‘παξάβνια απφ θάζε αηηία’’). Σν πνζνζηφ ηνπ παξαβφινπ θαη ην 

χςνο ησλ αλσηέξσ πνζψλ κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδνληαη κεηά απφ έθδνζε θνηλήο απφθαζεο 

ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 35 

ηνπ Ν.3377/2005. 

16.5.  Ζ απφθαζε επί ηεο ελζηάζεσο θνηλνπνηείηαη ζηνπο εληζηάκελνπο ρσξίο ππαίηηα 

θαζπζηέξεζε ηεο Τπεξεζίαο. Οη εvηζηάκεvoη ιακβάvoπv πιήξε γλψζε ηεο ζρεηηθήο 

απφθαζεο, κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ ζψκαηφο ηεο ζε απηνχο, απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, κε 

θξovηίδα ηνπο. 

16.6. Ο πξνκεζεπηήο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο 

δπλάκεη ησλ άξζξσλ 18, 20, 26, 32, 33, 34 θαη 39 ηνπ Π.Γ. 118/2007 λα ππνβάιεη πξνζθπγή 

γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ, απφ 

ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Δπί ηεο 

πξoζθπγήο απνθαζίδεη ηo Γ.. ηνπ λνζνθνκείνπ, χζηεξα απφ γvσκoδφηεζε ηoπ αξκφδηoπ 

ζπιιoγηθoχ oξγάvoπ. Ζ εv ιφγσ απφθαζε δεv επηδέρεηαη πξoζβoιή κε άιιε oηαζδήπoηε 

θχζεσο δηoηθεηηθή πξoζθπγή. 

16.7. Καηά ηα ινηπά, γηα ηηο αλαθεξφκελεο αλσηέξσ δηνηθεηηθέο πξνζθπγέο ηζρχνπλ ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 15 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

16.8. Με ηνλ  Ν. 3772/10-07-2009, άξζξν 36, παξ. 2 -  Φ.Δ.Κ. Α’ 112/2009,  δελ παξέρεηαη ε 

δπλαηόηεηα άζθεζεο ελδηθνθαλνύο πξνζθπγήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ 

Ν. 2522/1997 (άξζξν 8 ηνπ Ν. 2955/2001). 

 

 Άξζξν 17o 

Αλσηέξα βία  

ε φζεο πεξηπηψζεηο ν αλάδνρνο  επηθαιείηαη αλσηέξα βία, σο ιφγν αδπλακίαο ζπκκφξθσζεο 

πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, είλαη ππνρξεσκέλνο κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ 

ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα ηα αλαθέξεη 

εγγξάθσο ζην Ννζνθνκείν θαη λα πξνζθνκίζεη ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

 

Άξζξν 18o 

Γιώζζα Δγγξάθσλ Γηαγσληζκνύ 

18.1.  Οη πξνζθνξέο, ηα ππνβαιιφκελα κ’ απηέο δηθαηνινγεηηθά θαη γεληθά φια ηα έγγξαθα 

πoπ απαηηoχvηαη γηα ηε δηελέξγεηα ηoπ δηαγσvηζκoχ θαη ηεv ζπκκεηνρή ζ’ απηφλ, 
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ζπληάζζνληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε ηερληθνχο φξνπο πνπ κπνξεί λα 

αλαθέξνληαη θαη ζε άιιε γιψζζα, εθφζνλ δελ είλαη δπλαηφ λα απνδνζνχλ ζηελ Διιεληθή.  

18.2. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη γηα ηα έγγξαθα πνπ απεπζχλεη ή ππνβάιιεη ν πξνκεζεπηήο ζην 

Ννζνθνκείν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 

18.3. Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε άιιν θξάηνο, ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή 

ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

 

Άξζξν 19o 

Γηαδηθαζία επίιπζεο δηαθνξώλ 

19.1. Κάζε δηαθνξά πνπ αλαθχπηεη θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο (ή θαη κεηά ηε 

ιήμε ηεο, εθφζνλ απνξξέεη απ’ απηήλ) κεηαμχ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ πξνκεζεπηή θαη 

αθνξά (ελδεηθηηθά) ηελ εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ηελ εξκελεία απηήο, ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ή/ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ κεξψλ ή ηελ θαζ’ 

νηνλδήπνηε ηξφπν ιχζε ηεο, επηιχεηαη θαη’ αξρήλ, αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ γελέζεψο ηεο, 

απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ννζνθνκείνπ, πξνο ην νπνίν ν πξνκεζεπηήο πξέπεη λα 

απεπζχλεη ζρεηηθή αίηεζε. Σν Γ.. απνθαζίδεη νξηζηηθά εληφο εχινγνπ ρξφλνπ κε 

αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ, ε νπνία γλσζηνπνηείηαη εγγξάθσο ζηνλ ελδηαθεξφκελν, κε 

απνδεηθηηθφ παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2672/1998. Δάλ ην Γ.. ηνπ 

Ννζνθνκείνπ δελ εθδψζεη απφθαζε επί ηεο αηηήζεσο κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ εκέξα 

ππνβνιήο ηεο ή αλ ν πξνκεζεπηήο δελ απνδερζεί ηελ απφθαζε ηνπ Γ.., ηφηε νπνηνδήπνηε 

απφ ηα κέξε δηθαηνχηαη λα εηζαγάγεη ηε δηαθνξά πξνο επίιπζε ελψπηνλ ησλ αξκνδίσλ 

Γηθαζηεξίσλ. 

19.2. Κάζε δηαθσλία ή δηαθνξά πνπ ζα απνξξέεη απφ ηε ζχκβαζε πξνκήζεηαο ή ζα ζρεηίδεηαη 

κ’ απηήλ θαη δελ ζα ξπζκίδεηαη θαηά ηνλ αλσηέξσ ηξφπν, ζα επηιχεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηα 

θαζ’ χιελ αξκφδηα δηθαζηήξηα ηεο Καζηνξηάο 

 

Άξζξo 20 

Λνηπέο δηαηάμεηο  

20.1. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 1905/1990, ν αλάδνρνο δελ κπνξεί  λα 

ελερπξηάζεη ή  λα εθρσξήζεη ζε ηξίηνπο  απαηηήζεηο ηνπ θαηά ηνπ Ννζνθνκείνπ, ρσξίο 

πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

20.2. Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πεξί 

πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ θνξέσλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. 

 

 

 

15PROC003053815 2015-09-16

ΑΔΑ: 67Β24690ΒΥ-Κ9Τ



 28 

 (Απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο ππ’ αξηζ. 5544/2015) 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Γ΄ 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ  

 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ Ζ/Μ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

Κσδηθόο CPV: 71314100-3, 50850000-8, 50730000-1, 50531100-7, 50750000-7, 50413000-

3, 50413200-5, 50531300-9, 45315500-3, 50511100-1, 71315000-9 

 

ΟΡΟΛΟΓΗΑ-ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΟΡΧΝ 

 Όπνπ ζηα θείκελα ηνπ παξφληνο ηεχρνπο θαη ηεο ζπκβάζεσο γίλεηαη ρξήζε ησλ 

παξαθάησ φξσλ ε έλλνηα απηψλ ζα είλαη ε εμήο: 

 

Α. ΔΡΓΟΓΟΣΖ ή ΚΤΡΗΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Καζηνξηάο. 

Β. ΑΝΑΓΟΥΟ: Σν λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν, ζην νπνίν αλαηίζεηαη δηα ηεο παξνχζεο 

ζπκβάζεσο, ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ζην ζχλνιφ ηνπ ή επηκέξνπο αλά εηδηθφηεηα ηερληθνχ θαη 

αληηθείκελν . 

Γ. ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ή ΔΠΗΒΛΔΦΖ: Ο νξηδφκελνο απφ ηνλ ΔΡΓΟΓΟΣΖ 

δηπισκαηνχρνο κεραληθφο σο αξκφδηνο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθηειέζεσο ηεο ελ ιφγσ 

ζπκβάζεσο θαη νη ηπρφλ νξηδφκελνη κε ηνλ ίδην ηξφπν αλαπιεξσηέο ηνπ. 

Γ. ΔΡΓΟ: Σν ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ, ζην ζχλνιφ ηνπ ή 

επηκέξνπο αλά εηδηθφηεηα ηερληθνχ θαη αληηθείκελν, γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ 

Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ ΚΔ.Φ.Η.ΑΠ. ζην Άξγνο 

Οξεζηηθφ. 

Δ. ΔΡΓΑΗΑ: Ζ θάζε είδνπο ελέξγεηα, επέκβαζε ή θξνληίδα πνπ είλαη απαξαίηεηε θαη 

αλαγθαία γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ γηα ηνλ νπνίν θαηαξηίδεηαη ε ζχκβαζε. 

Σ. ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ: Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Καζηνξηάο. 

Ε. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ: ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ 

ΑΝΑΓΟΥΟΤ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο παξ. 2 θαη 3 θαησηέξσ. 

Θ. Ζ/Μ ΔΞΟΠΛΗΜΟ: Σν ζχλνιν ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ 

Ννζνθνκείνπ θαη ησλ Κέληξσλ Τγείαο θαη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξείσλ, πιελ ησλ ηαηξηθψλ 

κεραλεκάησλ. Δλδεηθηηθά πεξηγξάθεηαη ν ελ ιφγσ εμνπιηζκφο σο αθνινχζσο: (βιέπε 

παξαπνκπέο Θ1 θαη Θ2). 

 

 

Παξαπνκπή Θ1 
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ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ & ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ 

ΑΣΜΟΤ (αηκνγελλήηξηεο, θιίβαλνη απνζηείξσζεο θιπ). 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ (θαπζηήξεο, δεμακελέο, δίθηπα θιπ). 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΗ (δίθηπν ιπκάησλ εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά, αλιηηνζηάζην ιπκάησλ, δίθηπν 

φκβξησλ). 

ΠΤΡΟΒΔΖ (δίθηπα, ππξνζβεζηηθέο θσιηέο, ππξνζβεζηήξεο, ππξνζβεζηηθφ ζπγθξφηεκα, 

ηνπηθά ζπζηήκαηα θιπ). 

ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ-ΔΞΑΔΡΗΜΟΤ (κεραλνζηάζηα, δίθηπα, εμαεξηζηήξεο, ηνπηθέο 

θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο, θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο, chillers, , θιπ). 

ΦΤΞΖ (κεραλνζηάζηα, ςπθηηθνί ζάιακνη, ςπγεία θάζε ηχπνπ, ηξάπεδεο αίκαηνο, θιπ). 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΘΔΡΜΑΝΖ (κεραλνζηάζηα, δίθηπα, ζεξκαληηθά ζψκαηα, F.C.U. 

αηκνπαγίδεο, ιέβεηεο, θιπ). 

ΟΞΤΓΟΝΟΤ (εμσηεξηθή δεμακελή πγξνχ νμπγφλνπ, θέληξα δηαλνκήο, δίθηπα) 

ΠΡΧΣΟΞΔΗΓΗΟΤ ΣΟΤ ΑΕΧΣΟΤ (Ν2Ο) (θέληξν δηαλνκήο, δίθηπα, θηάιεο δηαλνκήο). 

ΚΔΝΟΤ (θέληξν παξαγσγήο, δίθηπα). 

ΠΔΠΗΔΜΔΝΟΤ ΑΔΡΑ (θέληξν παξαγσγήο, δίθηπα). 

ΣΡΟΥΖΛΑΣΑ ΚΑΘΔ ΦΤΖ & ΚΡΔΒΑΣΗΑ, ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

ΟΗ ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ & ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΗ πνπ εμππεξεηνχλ ηα παξαπάλσ. 

ΚΑΘΔ ΑΛΛΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ή ΜΖΥΑΝΖΜΑ ή ΤΚΔΤΖ ΠΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΕΔΣΑΗ 

ΑΦΧ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΖ. 

Παξαπνκπή Θ2 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ & ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ 

ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΗ ΤΠΟΣΑΘΜΟΗ (ρψξνο θπςέιεο ΓΔΖ, θπςέιεο δηαλνκήο κέζεο ηάζεσο, 

κεηαζρεκαηηζηέο κε βνεζεηηθά ζπζηήκαηα αζθαιείαο, πίλαθεο δηαλνκήο ρακειήο ηάζεσο 

ΓΔΖ & ειεθηξνπαξαγσγνχ δεχγνπο, ζπζηήκαηα δηφξζσζεο ζπλθ, ζπζηήκαηα γείσζεο). 

ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΧΓΟ ΕΔΤΓΟ (κεηά ησλ βνεζεηηθψλ ηνπ εγθαηαζηάζεσλ, πρ. πίλαθεο 

απηνκαηηζκψλ, δεμακελέο πεηξειαίνπ Ζ/Ε). 

ΖΛΔΚΣΡΗΚΑ ΓΗΚΣΤΑ & ΚΑΣΑΝΑΛΧΔΗ ΦΧΣΗΜΟΤ & ΚΗΝΖΖ – ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΗ 

ΠΗΝΑΚΔ  

ΠΤΡΑΝΗΥΝΔΤΖ (θαη απηφκαηεο θαηάζβεζεο ππξνζβεζηηθφ ζπγθξφηεκα, κφληκα 

ζπζηήκαηα). 

ΑΝΣΗΚΔΡΑΤΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

ΗΟΓΤΝΑΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΔ (θαηαλεκεηέο, δίθηπα εζσηεξηθά θαη αζηηθά, ηειεθσληθέο ζπζθεπέο), 
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ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ & ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ κεηά ησλ δηθηχσλ 

ηνπο, (κέζσ αληίζηνηρσλ εηαηξηψλ). 

ΔΝΓΟΤΝΔΝΝΟΖΖ-ΔΝΓΟΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ – ΜΔΓΑΦΧΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 

ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΧΡΟΛΟΓΗΧΝ 

ΣΖΛΔΟΡΑΖ (θεξαίεο, δίθηπα). 

ΤΣΖΜΑ U.P.S. (ζπζηνηρίεο ζπζζσξεπηψλ, δίθηπν ηξνθνδνζίαο αδηάιιεηπηεο ιεηηνπξγίαο 

θιπ) 

ΑΤΡΜΑΣΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ (PAGING) 

ΓΗΚΣΤΑ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΧΝ ΓΔΝΗΚΧ (BMS, κνλάδεο θεληξηθνχ ειέγρνπ, ΚΔ, PLC, 

αηζζεηήξηα, θέληξα ειέγρνπ θιπ). 

ΚΑΘΔ ΦΤΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΤΚΔΤΔ & ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΟΗΚΗΑΚΟΤ ή 

ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ή ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΣΤΠΟΤ (π.ρ. ει/θέο ζεξκάζηξεο, θνπδίλεο, 

αλεκηζηήξεο θνξεηνί θαη επηηνίρηνη, εηδηθά θσηηζηηθά ζψκαηα, ξνιφγηα θαξηψλ πξνζσπηθνχ, 

θξεβάηηα θνξηακνί, θιπ.) πιελ ΗΑΣΡΗΚΧΝ. 

ΚΑΘΔ ΑΛΛΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ή ΜΖΥΑΝΖΜΑ ή ΤΚΔΤΖ ΠΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΕΔΣΑΗ 

ΑΦΧ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΖ ή ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ (πιελ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ) 

 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 

1.- ΓΔΝΗΚΑ 

θνπφο ηεο παξνχζαο είλαη λα θαζνξηζηνχλ ηα πιαίζηα, κέζα ζηα νπνία ζα γίλεη ε ιεηηνπξγία 

θαη ζπληήξεζε ηνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ ΚΔ.Φ.Η.ΑΠ. ζην Άξγνο 

Οξεζηηθφ, ζην ζχλνιφ ηνπ ή επηκέξνπο αλά εηδηθφηεηα ηερληθνχ θαη αληηθείκελν, κε θαη 

απνθνπή ηίκεκα ε ρξέσζε κεηά απφ παξαθνινχζεζε θάζε εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηνλ 

ζπλεκκέλν πίλαθα παξνρήο ππεξεζηψλ αλά εηδηθφηεηα . 

2.- ΟΡΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ 

Ζ ιεηηνπξγία θαη ε ζπληήξεζε αθνξά θαη πεξηιακβάλεη ηελ ζπλερή ζε 24σξε θαη φιεο ηηο 

εκέξεο ηεο εβδνκάδνο, ζέζε ζε ιεηηνπξγία, παξαθνινχζεζε ηνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνχ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ ΚΔ.Φ.Η.ΑΠ. ζην Άξγνο Οξεζηηθφ, ηελ εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο 

ιεηηνπξγίαο, ηελ αληηθαηάζηαζε ή θαη επηζθεπή εμαξηεκάησλ ή ζπζθεπψλ θαη κεραλεκάησλ, 

ηελ απνθαηάζηαζε νηαζδήπνηε βιάβεο θαζψο θαη ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε.  

Γεληθψο ζηελ επζχλε ηνπ εθάζηνηε ΑΝΑΓΟΥΟΤ ζην ζχλνιφ ηνπ ή επηκέξνπο αλά εηδηθφηεηα 

ηερληθνχ θαη αληηθείκελν, πεξηιακβάλεηαη θάζε εγθαηάζηαζε, ζπζθεπή, κεράλεκα θιπ. ηνπ 

Ζ/Μ εμνπιηζκνχ, πιελ ησλ ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ. 

[βιέπε θαη ηηο αλσηέξσ παξαπνκπέο Θ1 & Θ2.]. 
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3.- ΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ Ζ/Μ 

ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ, ζην ζχλνιφ ηνπ ή επηκέξνπο αλά εηδηθφηεηα ηερληθνχ θαη αληηθείκελν, 

αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέζεη ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

παξαπάλσ εξγαζηψλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ 

θαηαζθεπαζηψλ θαη ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο, ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ 

Διιεληθνχ Κξάηνπο, ΓΔΖ, ΟΣΔ, ΓΔΤΑΚ, θιπ, ή ζπκπιεξσκαηηθά ηνπο θαλνληζκνχο μέλσλ 

ηερλνινγηθά πξνεγκέλσλ ρσξψλ. 

ηελ επζχλε ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ αλήθεη ε ζπλερήο θαη επί 24ψξνπ βάζεσο θαζ’ φιε ηελ 

εβδνκάδα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ενξηψλ θαη αξγηψλ πάζεο θχζεσο) ιεηηνπξγία ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ εληφο ησλ νξίσλ επζχλεο πνπ θαζνξίζηεθαλ ζηελ παξάγξαθν 2. (Οη πξσηλέο 

βάξδηεο παξνρήο ππεξεζηψλ Ζιεθηξνιφγνπ ζα θαιχπηνληαη απφ ην πθηζηάκελν πξνζσπηθφ 

ηνπ λνζνθνκείνπ) . 

Γεληθφηεξα ν ΑΝΑΓΟΥΟ ζην ζχλνιφ ηνπ ή επηκέξνπο αλά εηδηθφηεηα ηερληθνχ θαη 

αληηθείκελν, είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειεί φιεο ηηο εξγαζίεο θαη ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ ζσζηή ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ 

ΚΔ.Φ.Η.ΑΠ. ζην Άξγνο Οξεζηηθφ. 

 

4.- ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΑΝΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ – ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ -  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΤΜΒΑΖ 

 

1. ύλαςε εηήζηαο ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ: 

Θα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ άδεηα Σ εηδηθφηεηαο (Τπνζηαζκνί Μ.Σ.). (Οη πξσηλέο βάξδηεο ζα 

θαιχπηνληαη απφ ην πθηζηάκελν πξνζσπηθφ ηνπ λνζνθνκείνπ) 

Αληηκεηψπηζε ειεθηξνινγηθψλ βιαβψλ ζηνλ ειεθηξηθφ ππνζηαζκφ ηνπ Ννζνθνκείνπ (ρψξνο 

θπςέιεο ΓΔΖ, θπςέιεο δηαλνκήο κέζεο ηάζεο, κεηαζρεκαηηζηέο κε βνεζεηηθά ζπζηήκαηα 

αζθαιείαο. Πίλαθεο δηαλνκήο κέζεο ηάζεο ΓΔΖ & ειεθηξνπαξαγσγνχ δεχγνπο, ζπζηήκαηα 

δηφξζσζεο ζπλ θ ζπζηήκαηα γείσζεο), ζε Ζ/Ε (κεηά ησλ βνεζεηηθψλ ηνπο εγθαηαζηάζεσλ, 

π.ρ. πίλαθεο απηνκαηηζκψλ, κπαηαξίεο). Ζιεθηξηθά δίθηπα, θαηαλαιψζεηο θσηηζκνχ θαη 

θίλεζεο, ειεθηξηθνί πίλαθεο, αληηθαηάζηαζε ιακπηήξσλ. πζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο, 

απηφκαηεο θαηάζβεζεο ππξνζβεζηηθά ζπγθξνηήκαηα θαη κφληκα ζπζηήκαηα. Αληηθεξαπληθήο 

πξνζηαζίαο, ηζνδπλακηθήο πξνζηαζίαο. Σειεθσληθνί θαηαλεκεηέο, δίθηπα, ηειεθσληθέο 

ζπζθεπέο. Μεραλνγξαθηθνχ θέληξνπ ζηνπο θαηαλεκεηέο θαη ζηα δίθηπα. 

Δλδνεπηθνηλσλίαο κεγαθσληθφ ζχζηεκα. Ζιεθηξηθψλ σξνινγίσλ. Κεξαίεο ηειεφξαζεο θαη 

δίθηπα. πζηήκαηα U.P.S. (ζπζηνηρίεο ζπζζσξεπηψλ, δίθηπν ηξνθνδνζίαο αδηάιεηπηεο 
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ιεηηνπξγίαο θιπ).  Γίθηπα απηνκαηηζκψλ γεληθψο (BMS, κνλάδεο θεληξηθνχ ειέγρνπ, ΚΔ, 

PLC, αηζζεηήξηα, θέληξα ειέγρνπ θιπ). 

Κάζε θχζεο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο & εμνπιηζκφο νηθηαθνχ ή μελνδνρεηαθνχ ή  βηνκεραληθνχ 

ηχπνπ ( π.ρ. ειεθηξηθέο ζεξκάζηξεο, θνπδίλεο, αλεκηζηήξεο, εηδηθά θσηηζηηθά ζψκαηα). Κάζε 

άιιε εγθαηάζηαζε ή κεράλεκα ή ζπζθεπή πνπ ραξαθηεξίδεηαη ζαθψο ειεθηξνινγηθή ( πιελ 

ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ).    

 Ο ειεθηξνιφγνο πξέπεη λα είλαη ζηελ δηάζεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα φιν ην 24ψξν, πιελ ηεο 

πξσηλήο βάξδηαο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλσηέξσ βιαβψλ ζην Ννζνθνκείν Καζηνξηάο, 

ζην ΚΔ.Φ.Η.ΑΠ. ζην Άξγνο Οξεζηηθφ. Ο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ εηήζηνπ θόζηνπο παξνρήο 

ππεξεζηώλ ειεθηξνιόγνπ, έσο 300  ώξεο απαζρόιεζεο, αλέξρεηαη έσο ηνπ πνζνύ ησλ 

5.166,00 επξώ κε ην Φ.Π.Α.    

 

 

2. ύλαςε εηήζηαο ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ ΞΤΛΟΤΡΓΟΤ: 

Αληηκεηψπηζε βιαβψλ, ηξνπνπνηήζεηο, ζε μελνδνρεηαθφ εμνπιηζκφ, θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο 

θ.ι.π. 

Ζ θάζε είδνπο ελέξγεηα, επέκβαζε ή θξνληίδα πνπ είλαη απαξαίηεηε θαη αλαγθαία γηα ηελ 

εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ γηα ηνλ νπνίν θαηαξηίδεηαη ε ζχκβαζε.   

Ο μπινπξγφο πξέπεη λα είλαη ζηελ δηάζεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 

θαη ψξεο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλσηέξσ βιαβψλ ζην Ννζνθνκείν Καζηνξηάο, θαη ηνπ 

ΚΔ.Φ.Η.ΑΠ. ζην Άξγνο Οξεζηηθφ. Ο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ εηήζηνπ θόζηνπο παξνρήο 

ππεξεζηώλ μπινπξγνύ, έσο 300  ώξεο απαζρόιεζεο, αλέξρεηαη έσο ηνπ πνζνύ ησλ 

5.166,00 επξώ κε ην Φ.Π.Α.    

 

3. ύλαςε εηήζηαο ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ ΦΤΚΣΗΚΟΤ: 

Άδεηα Σερλίηε ςπθηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 1
εο

  ή  2
εο

  εηδηθφηεηαο. 

Αληηκεηψπηζε βιαβψλ, ζπληεξήζεηο, ηξνπνπνηήζεηο, επεθηάζεηο, αλαβαζκίζεηο, ζε ςπγεία, 

ηξάπεδεο αίκαηνο, ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο ζπζθεπέο, απηνκαηηζκνί, κνηέξ, πιπληήξηα, 

ζηεγλσηήξηα, δίθηπα εγθαηαζηάζεηο θιηκαηηζκνχ – εμαεξηζκνχ, ςχθηεο θεληξηθψλ 

θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ, πηεζηηθά ζπγθξνηήκαηα, απνζθιεξπληέο, αληιίεο, δίθηπα αεξίσλ, 

εγθαηαζηάζεηο θιηκαηηζκνχ – εμαεξηζκνχ,  θιπ. Ζ θάζε είδνπο ελέξγεηα, επέκβαζε ή 

θξνληίδα πνπ είλαη απαξαίηεηε θαη αλαγθαία γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ γηα ηνλ νπνίν 

θαηαξηίδεηαη ε ζχκβαζε.   

Ο ςπθηηθφο πξέπεη λα είλαη ζηελ δηάζεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα φιν ην 24ψξν, γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ αλσηέξσ βιαβψλ ζην Ννζνθνκείν Καζηνξηάο, θαη ηνπ ΚΔ.Φ.Η.ΑΠ. ζην 
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Άξγνο Οξεζηηθφ. Ο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ εηήζηνπ θόζηνπο παξνρήο ππεξεζηώλ ςπθηηθνύ, 

έσο 300 ώξεο απαζρόιεζεο, αλέξρεηαη έσο ηνπ πνζνύ ησλ 5.535,00 επξώ κε ην Φ.Π.Α.    

                            

4. ύλαςε εηήζηαο ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ ΤΝΣΖΡΖΣΖ ΚΑΤΣΖΡΧΝ: 

Κάηνρνο άδεηαο ζπληεξεηή θαπζηήξσλ 

Αληηκεηψπηζε βιαβψλ, ζπληεξήζεηο, ηξνπνπνηήζεηο, επεθηάζεηο, αλαβαζκίζεηο θαη εηήζηα 

ζπληήξεζε ησλ επηά θαπζηήξσλ θαη ν θαζαξηζκφο ησλ ιεβήησλ. Ζ θάζε είδνπο ελέξγεηα, 

επέκβαζε ή θξνληίδα πνπ είλαη απαξαίηεηε θαη αλαγθαία γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ γηα 

ηνλ νπνίν θαηαξηίδεηαη ε ζχκβαζε.   

Ο ζπληεξεηήο θαπζηήξσλ πξέπεη λα είλαη ζηελ δηάζεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα φιν ην 24ψξν, 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλσηέξσ βιαβψλ ζην Ννζνθνκείν Καζηνξηάο, θαη ηνπ ΚΔ.Φ.Η.ΑΠ. 

ζην Άξγνο Οξεζηηθφ. Ο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ εηήζηνπ θόζηνπο παξνρήο ππεξεζηώλ 

ζπληεξεηή ησλ επηά θαπζηήξσλ, έσο 100 ώξεο απαζρόιεζεο αλέξρεηαη έσο ηνπ πνζνύ 

ησλ 1.845,00 επξώ κε ην Φ.Π.Α.    

 

5. ύλαςε εηήζηαο ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ ΤΝΣΖΡΖΣΖ 

ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΧΝ: 

Κάηνρνο άδεηαο ζπληεξεηή αλειθπζηήξσλ, Γ εηδηθφηεηαο (ΦΔΚ 281/08-03-2002 Σεχρνο Β), 

Αληηκεηψπηζε βιαβψλ, ζπληεξήζεηο, ηξνπνπνηήζεηο, αλαβαζκίζεηο, εηήζηα πηζηνπνίεζε (ΦΔΚ 

2604/22-12-2008) θαη επαλειέγρνπ αλ απαηηεζεί, πνπ αθνξνχλ ηνπο παξαθάησ αλειθπζηήξεο: 

α/α Αλειθπζηήξαο  Ηζρχνο KW ηάζεσλ 

1 Τδξαπιηθφο αζζελνθφξνο 14 αηνκσλ  12 2 

2 Τδξαπιηθφο αζζελνθφξνο 17 αηνκσλ 35 3 

3 Τδξαπιηθφο πξνζψπσλ 8 αηνκσλ 12 3 

4 Τδξαπιηθφο θνξηίσλ κηθξφο 9.5 2 

5 Τδξαπιηθφο θνξηίσλ κηθξφο 9.5 2 

Θα γίλεηαη ε απαξαίηεηε εηήζηα ζπληήξεζε ησλ αλειθπζηήξσλ ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηνπ 

ΔΛΟΣ ή ηηο αληίζηνηρεο νδεγίεο ηνπ ΤΒΔΣ θαη ζχκθσλα κε ηελ Αξ. Απ. 18173/30.8.1988 

ΦΔΚ 664/Β/9.9.1988.  

Ζ θάζε είδνπο ελέξγεηα, επέκβαζε ή θξνληίδα πνπ είλαη απαξαίηεηε θαη αλαγθαία γηα ηελ 

εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ γηα ηνλ νπνίν θαηαξηίδεηαη ε ζχκβαζε.   

Ο ζπληεξεηήο αλειθπζηήξσλ πξέπεη λα είλαη ζηελ δηάζεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα φιν ην 

24ψξν, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλσηέξσ βιαβψλ ζην Ννζνθνκείν Καζηνξηάο.  
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Ο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ εηήζηνπ θόζηνπο παξνρήο ππεξεζηώλ ζπληεξεηή αλειθπζηήξσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θόζηνπο έθδνζεο εηήζησλ πηζηνπνηήζεσλ (ΦΔΚ 2604/22-12-

2008) θαη επαλειέγρνπ αλ απαηηεζεί, είλαη 7.995,00 επξώ κε ην Φ.Π.Α.    

 

6. ύλαςε εηήζηαο ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 

ΤΣΖΜΑΣΟ BMS: 

Μία επίζθεςε εηεζίσο θαη παξαθνινχζεζε – ππνζηήξημε, γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

πξνβιεκάησλ, on line, ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ζπζηήκαηνο BMS ησλ Υεηξνπξγείσλ. Ο 

πξνϋπνινγηζκόο ηνπ  εηήζηνπ θόζηνπο παξνρήο ππεξεζηώλ, Τπνζηήξημεο ζπζηήκαηνο 

BMS, είλαη 3.690,00€ επξώ κε ην Φ.Π.Α.    

 

7. ύλαςε εηήζηαο ζύκβαζεο ΑΝΑΓΟΜΧΖ ΠΤΡΟΒΔΣΖΡΧΝ: 

Κάηνρνο άδεηαο ιεηηνπξγίαο απφ αξκφδηα ππεξεζία θαη έγθξηζεο απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα  

Γηα παξαιαβή απφ ηελ ζέζε εγθαηάζηαζεο αλαγφκσζε θαη επαλαηνπνζέηεζε ζηελ αξρηθή 

ζέζε, 150 ππξνζβεζηήξσλ ζην Ννζνθνκείν Καζηνξηάο, θαη ηνπ ΚΔ.Φ.Η.ΑΠ. ζην Άξγνο 

Οξεζηηθφ, ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

α/α Δίδνο ππξνζβεζηήξα Πνζφηεηα 

1.  Ρα 6 Kg θνξεηφο 94 

2.  Ρα 12 Kg θνξεηφο 2 

3.  Ρα 6 Kg νξνθήο 29 

4.  Ρα 12 Kg νξνθήο 17 

5.  Pa 50 Kg θνξεηφο 1 

6.  CO2 5  ή 6 Kg 28 

7.  CO2 25 Kg  1 

8.  CO2 42 Kg  11 

 

 ην θόζηνο ηεο εηήζηαο ζύκβαζεο Αλαγόκσζεο ππξνζβεζηήξσλ, κε κηθξνϋιηθά είλαη 

1.230,00 επξώ κε ην Φ.Π.Α. 

 

8. ύλαςε εηήζηαο ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ ΤΝΣΖΡΖΖ 

ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΧΝ ΠΔΠΗΔΜΔΝΟΤ ΑΔΡΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΔΝΟΤ: 

Ζ εηαηξεία πνπ ζα αλαιάβεη ηελ ζπληήξεζε πξέπεη έρεη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, πνπ 

είλαη θάηνρνη ησλ αδεηψλ πνπ πξνβιέπεη ην ΠΓ55/2000 γηα ηα ηαηξηθά αέξηα θαη ψζηε λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο  

ΔΝ 737 -3 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
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ISO 7693/87 (non flammable medical gas pipeline systems),  

HTM 2022 

ISO 7396-1:2002 

νδεγίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη πξφλνηαο 

νδεγίεο ηνπ ΔΟΦ. 

ην ζπγθξφηεκα πεπηεζκέλνπ αέξα πξέπεη λα γίλεηαη νπσζδήπνηε ζπληήξεζε δχν θνξέο ηνλ 

ρξφλν, ζην ζπγθξφηεκα θελνχ κηα θνξά. 

 Σα πιηθά ζπληήξεζεο , φπσο θίιηξα, ιηπαληηθά δηαρσξηζηέο αέξα – ιαδηνχ, ζεξκνζηαηηθέο 

βαιβίδεο κε ηα έκβνιά ηνπο, ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο ηεο ζχκβαζεο ππνζηήξημεο, 

(πιελ ησλ θίιηξσλ ηνπ θέληξνπ παξαγσγήο θελνχ).  Οη εξγαζίεο είλαη έιεγρνη θαιήο 

ιεηηνπξγίαο αιιαγή θίιηξσλ, ιαδηψλ θαη φηη άιιν πξνβιέπεηαη απφ ηα εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο 

ησλ κεραλεκάησλ, φπσο παξαθάησ:. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Κέληξν π. αέξα ηαηξηθήο ρξήζεο 

     

Πνπ απνηειείηαη απφ: 

A/A 
ΜΔΡΟ ΣΔΜΑΥΗΑ 

ΣΔΥΝΗΚΑ 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΤΠΟ 

1 ΑΔΡΟΤΜΠΗΔΣΖ 3 
55 m³/h FAD, 10 bar, 7,5 

KW/380V 

BOTTARINI KS 

10 

2 ΞΖΡΑΝΣΖΡΑ 2 

54 m³/h, 0,55KW/380 V, 

min. 4 bar- max.12 bar, 

πίεζε ιεηηνπξγίαο 10 bar 

BOTTARINI 

DA 40 

3 ΑΔΡΟΦΤΛΑΚΗΟ 2 
500 l, πίεζε ιεηηνπξγίαο 12 

bar   

4 

ΦΗΛΣΡΑ ΤΓΚΡΑΣΖΔΧ 

ΧΜΑΣΗΓΗΧΝ ΣΔΡΔΧΝ 

ΚΑΗ ΤΓΡΧΝ 

2 Παξνρή 60 m³/h 

BEA FILTER 

CDF 100 MD 

RB 

5 

ΦΗΛΣΡΑ ΤΓΚΡΑΣΖΔΧ 

ΚOΝΖ ΚΑΗ 

ΠΡΟΡΟΦΖΣΗΚΟΤ 

ΜΔΟΤ 

2 Παξνρή 60 m³/h 
BEA FILTER 

CDF 100 MD 

RA 

6 
ΦΗΛΣΡΑ ΔΝΔΡΓΟΤ 

ΑΝΘΡΑΚΑ 
2 

Παξνρή 60 m³/h, κεγίζηε 

πίεζε ιεηηνπξγίαο 16 bar 

BEA FILTER 

CDF 100 MD 

CA 

7 ΦΗΛΣΡΑ 2 Παξνρή 180 m³/h, κεγίζηε BEA FILTER 
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ΑΠΟΣΔΗΡΧΔΧ ΣΟΤ 

ΑΔΡΑ 

πίεζε ιεηηνπξγίαο 10 bar MAB - P1 

 

 

 

Δξγαζία πληεξήζεσο 1
ε
  2

ε
  

Καζαξηζκφο θίιηξνπ εηζαγσγήο αέξα (θχζεκα κε αέξα απφ 

κέζα πξνο ηα έμσ)  

 

 

 

 

Αληηθαηάζηαζε θίιηξνπ εηζαγσγήο αέξα θάζε ~500 ψξεο ή 

εάλ έρεη θνξεζηεί λσξίηεξα. 

 

 

 

Έιεγρνο ζηάζκεο ιαδηνχ (κε ζηακαηεκέλν ζπκπηεζηή)   

Έιεγρνο ηεο ηάζεσο ηκάλησλ.   

Έιεγρνο ηεο νκαιήο εθθέλσζεο ζπκππθλσκάησλ απφ 

δνρεία. 

 

 

 

 

Αιιαγή θίιηξν ιαδηνχ ή ζπρλφηεξα ζε θάζε επίζθεςε εάλ 

έρνπλ ζπκπιεξσζεί νη απαηηνχκελεο ψξεο.  

  

Αιιαγή ιαδηνχ ή ζπρλφηεξα ζε θάζε επίζθεςε εάλ έρνπλ 

ζπκπιεξσζεί νη απαηηνχκελεο ψξεο ιεηηνπξγίαο. 

  

πζθίμεηο ησλ ιπνκέλσλ ζπλδέζκσλ (ξαθφξ).   

Καζαξηζκφο πηεξπγίσλ ςπγείσλ ιαδηνχ-αέξα.        

Αιιαγή θίιηξνπ δηαρσξηζηή ιαδηνχ (θάζε 3.000 ψξεο).  

 

 

 

Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ αζθαιηζηηθψλ 

δηαηάμεσλ. 

 

 

 

 

Έιεγρνο ησλ ξπζκίζεσλ ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ.   

Έιεγρνο επθάκπησλ ζσιελψζεσλ θαη ηκάλησλ, εάλ 

παξνπζηάδνπλ ξσγκέο 

 

 

 

 

Αιιαγή επθάκπησλ ζσιελψζεσλ εάλ παξνπζηάδνπλ ξσγκέο  

Αιιαγή  ηκάλησλ, εάλ παξνπζηάδνπλ ξσγκέο  

Αληηθαηάζηαζε θπζηγγίσλ θίιηξσλ επεμεξγαζίαο π. αέξα  

AA, AO, CA, RM, RF, RA, RB. ε πεξίπησζε θνξεζκνχ 

πηζαλή αληηθαηάζηαζε θαη ζε πην ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα 

 

 

 

 
 

Έιεγρνο θαη ξχζκηζε κεησηήξσλ ζηαζεξνπνίεζεο πίεζεο  

π.αέξα – αιιαγή εάλ απαηηείηαη   

 κεκβξάλεο κεησηήξσλ  

 Κιείζηξα κεησηήξσλ 

 Φίιηξα εηζφδνπ 

 ηεγαλνπνηεηηθέο θιάληδεο ησλ δηαθφξσλ ζπλδέζκσλ 

  

Δλαιιαγή ιεηηνπξγίαο δηάηαμεο θίιηξσλ εηζφδνπ – εμφδνπ, 

μεξαληήξσλ  

  
 

Πεξηνδηθή ζπληήξεζε μεξαληήξσλ π. αέξα θαη έιεγρνο 

ιεηηνπξγίαο μεξαληήξσλ.  

  

Φπθηηθνχ ηχπνπ θαζαξηζκφο θίιηξνπ ειεθηξν-βαιβίδαο 

εθθέλσζεο. Δάλ ην θίιηξν είλαη πνιχ βξψκηθν λα αλνηρζεί θαη 

λα θαζαξηζζεί θαη ε ειεθηξνβαιβίδα ςπθηηθνχ ηχπνπ 

  

Οπηηθφο έιεγρνο ζην ςπθηηθφ θχθισκα θαη εάλ παξαηεξεζνχλ 

ίρλε ιαδηνχ είλαη έλδεημε απψιεηαο ςπθηηθνχ πγξνχ 

        

Πξνζξνθεηηθνχ ηχπνπ αιιαγή μεξαληηθνχ κέζνπ (θάζε 5 έηε) 

ή ζε ζπληνκφηεξα ζε πεξίπησζε θνξεζκνχ. 
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Μεηξήζεηο πνηφηεηαο π.αέξα (πνζνζηφ πγξαζίαο, %CO, 

%CO2, ζπγθέληξσζε ζσκαηηδίσλ αηκψλ ιαδηνχ)  

(Γελ απνηειεί ηππηθή δηαδηθαζία κφλνλ κεηά απφ αίηεζε ηνπ 

λνζνθνκείνπ θαη απαηηείηαη επηπιένλ ρξέσζε)   

  

Παξαηεξήζεηο 

Φίιηξα:Σα ζηνηρεία ησλ θίιηξσλ πξέπεη λα αιιάδνληαη κε θαηλνχξγηα πξηλ ε πηψζε ηεο 

πηέζεσο ζ' απηά γίλεη κεγαιχηεξε απφ 0,7 bar. Ζ πηψζε ηεο πηέζεσο ειέγρεηαη απφ ηα 

δηαθνξηθά καλφκεηξα.Σν ζηνηρείν ηνπ θίιηξνπ ελεξγνχ άλζξαθα αληηθαζίζηαηαη θάζε 400 

ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπκπηεζηή.ε θάζε πεξίπησζε ηα θπζίγγηα ησλ θίιηξσλ πξέπεη λα 

αληηθαζίζηαληαη αλεμάξηεηα ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζπλζεθψλ, απαξαίηεηα 6 κήλεο. Ζ κε 

αληηθαηάζηαζε ησλ θπζηγγίσλ ησλ θίιηξσλ ζεκαίλεη φηη ν δηεξρφκελνο δηα κέζσ απηψλ 

π.αέξαο δελ πθίζηαηαη ηηο επηζπκεηέο επεμεξγαζίεο θαη γη' απηφ δελ ζα πιεξνχληαη νη 

απαηηνχκελεο ζπλζήθεο ηνπ ηαηξηθνχ αέξα 

Φίιηξα απνζηεηξψζεσο.  

Σα ζηνηρεία ησλ θίιηξσλ απνζηεηξψζεσο, κπνξνχλ λα απνζηεηξψλνληαη κε αηκφ ζχκθσλα  κε  

ηνλ  παξαθάησ πίλαθα: 

20  ιεπηά ζε αηκφ 130 C κέγηζηνο αξηζκφο απνζηεηξψζεσλ   70 

20  ιεπηά ζε αηκφ 145 C κέγηζηνο αξηζκφο απνζηεηξψζεσλ   50 

Σα ζηνηρεία ησλ θίιηξσλ ζα πξέπεη λα αληηθαζίζηαληαη κε θαηλνχξγηα είηε φηαλ έρεη 

μεπεξαζηεί ν αξηζκφο ησλ θχθισλ απνζηεηξψζεσο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα, 

είηε φηαλ ε πηψζε ηεο πηέζεσο ζην θίιηξν θζάζεη ζηα 0,7 BAR. 

2. Κέληξν θελνύ 

Με δίδπκεο αληιίεο θελνχ ηεο εηαηξείαο BGS S.R.L. ηχπνο 100 PBO,  

 

 

 

Δξγαζία πληεξήζεσο 1
ε
  

Καζαξηζκφο κεηαιιηθνχ θίιηξνπ εηζαγσγήο αέξα (θχζεκα κε αέξα απφ 

κέζα πξνο ηα έμσ) θαη αληηθαηάζηαζε εάλ απαηηεζεί  

 

 

Έιεγρνο ζηάζκεο ιαδηνχ (κε ζηακαηεκέλν ζηακαηεκέλε ηελ αληιία 

θελνχ) 

 

Αιιαγή θίιηξν ιαδηνχ ή ζπρλφηεξα εάλ έρνπλ ζπκπιεξσζεί νη 

απαηηνχκελεο ψξεο.  

 

Αιιαγή ιαδηνχ ή ζπρλφηεξα εάλ έρνπλ ζπκπιεξσζεί νη απαηηνχκελεο 

ψξεο ιεηηνπξγίαο. 

 

πζθίμεηο ησλ ιπνκέλσλ ζπλδέζκσλ (ξαθφξ).  

Καζαξηζκφο πηεξπγίσλ ςπγείσλ ιαδηνχ.    

Αιιαγή θίιηξα ζπγθξαηήζεσο αηκψλ ιαδηνχ.  

Έιεγρνο ησλ ξπζκίζεσλ ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ.  

Έιεγρνο θαη αιιαγή επθάκπησλ ζσιελψζεσλ, εάλ παξνπζηάδνπλ ξσγκέο  
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Έιεγρνο πηεξσηήο θαη ειαζηηθψλ θνκπιεξ θαη αληηθαηάζηαζε ηνπο φηαλ 

απαηηεζεί  

 

 

Έιεγρνο πηεξπγίσλ θαη αληηθαηάζηαζε ηνπο φηαλ απαηηείηαη  

Έιεγρνο ξνπιεκαλ θαη αληηθαηάζηαζε ηνπο φηαλ απαηηεζεί   

Αληηθαηάζηαζε θπζηγγίσλ βαθηεξηνινγηθψλ θίιηξσλ ε πεξίπησζε 

θνξεζκνχ πηζαλή αληηθαηάζηαζε θαη ζε πην ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα 

 

 

Δλαιιαγή ιεηηνπξγίαο δηάηαμεο βαθηεξηνινγηθψλ θίιηξσλ εηζφδνπ   

 

Σν ζηνηρείν ηνπ βαθηεξηνινγηθνχ θίιηξνπ πξέπεη λα αληηθαζίζηαηαη θάζε έμη (6) κήλεο ή 

λσξίηεξα, εθφζνλ παξαηεξεζεί ζηα δηαθνξηθά καλφκεηξα ησλ θίιηξσλ ζεκαληηθή πηψζε 

θελνχ (δείθηεο ζηελ θφθθηλε πεξηνρή). Ζ κε έγθαηξε αληηθαηάζηαζε ησλ θπζηγγίσλ ησλ 

βαθηεξηνινγηθψλ θίιηξσλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ κφιπλζε ησλ αληιηψλ θελνχ. 

 

   Ο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ εηήζηνπ θόζηνπο παξνρήο ππεξεζηώλ θαη ησλ απαηηνύκελσλ 

πιηθώλ, (πιελ ησλ θίιηξσλ ηνπ θέληξνπ παξαγσγήο θελνύ), γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ 

ζπγθξνηεκάησλ πεπηεζκέλνπ αέξα θαη παξαγσγήο θελνύ είλαη 4.305,00 επξώ κε ην  

Φ.Π.Α. 

 

9. ύλαςε εηήζηαο ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ ΤΝΣΖΡΖΖ Τ/ Μ/Σ:  

Γηα ηελ απαξαίηεηε κία εηήζηα ζπληήξεζε ηνπ ππνζηαζκνχ παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην 

Ννζνθνκείν, κε έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ εηήζηαο ζπληήξεζεο, ζα πξέπεη λα ζπληεξεζνχλ έλαο 

απνδεχθηεο  Μ.Σ., έλαο δηαθφπηεο ηζρχνο Μ.Σ., 2 αζθαιεηναπνδεχθηεο Μ.Σ., δχν 

κεηαζρεκαηηζηέο μεξνχ ηχπνπ, 500 KVA έθαζηνο, δχν γεληθνί δηαθφπηεο ρακειήο ηάζεο 800 Α 

έθαζηνο, ε ζπζηνηρία βειηίσζεο cos θ, νη γεηψζεηο Τ. 

ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ Τ 20 KV:  

1. ΓΔΝΗΚΑ 

Έιεγρνο αθξνθηβσηίσλ εηζφδνπ, θαζαξηζκφο. 

πληήξεζε εμσηεξηθψλ γεηψζεσλ, αεξηζκνχ, εμσηεξηθνχ θσηηζκνχ. 

Δλεκέξσζε πξνζσπηθνχ, νξγάλσζε αξρείνπ ππνζηαζκνχ. 

2. ΜΔΖ ΣΑΖ (Μ.Σ.) 

Α) Απνδεχθηεο – γεησηέο Μ.Σ. 

Έιεγρνη: 

Λεηηνπξγία κεραληζκψλ, επαθέο θχξηεο – βνεζεηηθέο, νξηαθέο ζέζεηο, δεζκεχζεηο, ρεηξηζκνί, 

αζθάιεηεο Μνλσηήξεο: Καζαξηζκφο, ξσγκέο, ππεξπεδήζεηο.  

Ρπζκίζεηο: χζηεκα θίλεζεο, νξηαθέο ζέζεηο, δεζκεχζεηο, ρεηξηζκνί. 

Μεηξήζεηο: Μέηξεζε αληίζηαζεο κφλσζεο. 

Β) Γηαθφπηεο Μ.Σ. 

Έιεγρνη: Λεηηνπξγία κεραληζκψλ, αξζξψζεσλ, ειαηήξηα, δνθηκαζηηθνί ρεηξηζκνί, interlock, 
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ρεηξηζηήξηα. 

Μνλσηήξεο: Καζαξηζκφο, ξσγκέο, ππεξπεδήζεηο. 

Μεηξήζεηο: Μέηξεζε αληίζηαζεο κφλσζεο,  κέηξεζε αληίζηαζεο δηέιεπζεο, timing test. 

3. ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΣΔ ΗΥΤΟ (Μ/). 

Μνλσηήξεο Μ.-Υ.Σ.: Καζαξηζκφο, ξσγκέο, δηαξξνέο δηαπεδήζεηο. 

Αθξνδέθηεο: Καηάζηαζε επαθψλ, ζπζθίμεηο, θαζαξηζκφο. 

Δχθακπηνη ζχλδεζκνη: Δπαθέο, θηλεηηθφηεηα, θαζαξηζκφο. 

Μεηαιιηθέο επηθάλεηεο: πζθίμεηο νμεηδψζεηο, θαζαξηζκφο, βαθέο. 

Μεηαγσγέαο: Καζαξηζκφο, ιίπαλζε, έιεγρνο ζέζεο. 

 Μεηξήζεηο: Μέηξεζε αληίζηαζεο κφλσζεο. 

4. ΚΑΛΧΓΗΑ Μ.Σ. 

Αθξνθηβψηηα: Καζαξηζκφο, έιεγρνο γηα δηαπεδήζεηο – ππεξζέξκαλζε. 

Μεηξήζεηο: Μέηξεζε αληίζηαζεο κφλσζεο. 

5. ΓΔΝΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΥΑΜΖΛΖ ΣΑΖ (Γ.Π.Υ.Σ.). 

Καζαξηζκφο ρψξνπ, εξκαξίσλ, ζπζθίμεηο θιεκνζεηξψλ, έιεγρνο επαθψλ. 

πληήξεζε απηνκάηνπ δηαθφπηε Υ.Σ., έιεγρνο ξπζκίζεσλ. 

Έιεγρνο, θαζαξηζκφο, ζπζθίμεηο (θιεκνζεηξψλ, αζθαιεηψλ). 

πληήξεζε ζπζηνηρίαο ππθλσηψλ θαη εξκαξίσλ βειηίσζεο cosθ. 

6. ΔΛΔΓΥΟ ΒΟΖΘΖΣΗΚΧΝ ΚΤΚΛΧΜΑΣΧΝ ΠΡΟΣΑΗΑ. 

Ζιεθηξνλφκνη: Καζαξηζκφο έιεγρνο δηέγεξζεο – πηψζεο ΔΓ. 

Έιεγρνη: Κπθιψκαηνο πξνζηαζίαο, Μ/ έληαζεο, Μ/ ηάζεο. 

Λεηηνπξγίεο δηαθνπηψλ: Γηαθφπηεο Μ.Σ. & Υ.Σ., απηνκαηηζκνί. 

Μ/ ηζρχνο: ζπζθίμεηο ιεηηνπξγίεο BYCHHOLZ, εληνιέο ζεξκνκέηξνπ, δηέγεξζε ALARM – 

TRIP. 

Γεληθφο έιεγρνο: πζθεπέο ελδεηθηηθά – ερεηηθά ALARM. 

7. ΓΔΗΧΔΗ Τ 

Έιεγρνο επηθαλεηψλ επαθήο, ζπζθίμεηο, σκηθή ζπλέρεηα, κέηξεζε αληίζηαζεο γείσζεο 

(γεησζηφκεηξν).  

Ο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ θόζηνπο ησλ εξγαζηώλ παξνρήο ππεξεζηώλ ζπληήξεζεο Τ/ Μ/Σ, 

κε έθδνζε πηζηνπνηεηηθνύ εηήζηαο ζπληήξεζεο είλαη 3.444,00 επξώ κε ην Φ.Π.Α. 

 

10. ύλαςε εηήζηαο ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ ΤΝΣΖΡΖΖ 

ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΟΤ ΛΤΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΣΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ: 
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Θα γίλεη ε απαξαίηεηε εηήζηα ζπληήξεζε αληιηνζηαζίνπ ιπκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, πνπ 

πεξηιακβάλεη θαζαξηζκφ ηνπ αληιηνζηαζίνπ θαη ζπληήξεζε θαη έιεγρνο ησλ δχν αληιηψλ 

αθαζάξησλ, ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ θινηενδηαθνπηψλ θαη ηνπ πίλαθα απηνκαηηζκνχ, θαζψο θαη 

θαζαξηζκφο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ ζην Ννζνθνκείν Καζηνξηάο, κε 

ρξήζε απνθξαθηηθνχ κεραλήκαηνο. 

Ο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ εηήζηνπ θόζηνπο παξνρήο ππεξεζηώλ ζπληήξεζεο αληιηνζηαζίνπ 

ιπκάησλ θαη εμσηεξηθνύ απνρεηεπηηθνύ δηθηύνπ είλαη 1.230,00 επξώ κε ην Φ.Π.Α. 

11. ύλαςε εηήζηαο ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ ΤΝΣΖΡΖΣΖ ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ: 

Οηθνδνκηθέο εξγαζίεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε βειηίσζε εμσξατζκφ ησλ θηηξηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ ζην Ννζνθνκείν Καζηνξηάο, θαη ηνπ ΚΔ.Φ.Η.ΑΠ. ζην Άξγνο Οξεζηηθφ. Οη 

εξγαζίεο ζα αθνξνχλ βαςίκαηα, ηνπνζεηήζεηο πιαθηδίσλ, ζνβαηίζκαηα, δηνξζψζεηο θεξάκσλ, 

ζθεπψλ, ηζηκέληα.  Ο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ εηήζηνπ θόζηνπο παξνρήο ππεξεζηώλ, 

πληεξεηή θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ, έσο 1.650 ώξεο εηεζίσο αλέξρεηαη έσο ηνπ πνζνύ 

ησλ 6.150,00 επξώ κε ην Φ.Π.Α.                                             

    

5.- ΑΝΑΛΧΗΜΑ – ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ - ΔΡΓΑΛΔΗΑ 

Σα απαηηνχκελα αλαιψζηκα πιηθά γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε, φπσο θαχζηκα, 

ιηπαληηθά, αέξηα, πιηθά θαζαξηζκνχ, θιπ., θαζψο επίζεο θαη φια ηα αληαιιαθηηθά πνπ 

απαηηνχληαη, (πιελ ηεο ζπληήξεζεο ζπγθξνηεκάησλ πεπηεζκέλνπ αέξα θαη παξαγσγήο 

θελνύ, όπνπ πεξηιακβάλνληαη) θαη πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ βιαβψλ, ππαηηηφηεηαο ηνπ 

ΑΝΑΓΟΥΟΤ, πξνκεζεχνληαη κε κέξηκλα θαη επζχλε ηνπ ΔΡΓΟΓΟΣΖ,  

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη λα εθνδηάζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ κε ηα απαξαίηεηα εξγαιεία, 

φξγαλα, ζπζθεπέο θαη γεληθά ηα απαξαίηεηα κέζα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ππνδεκάησλ 

αζθαιείαο θαη νκνηφκνξθνπ ξνπρηζκνχ)  πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εξγαζία. 

6.  ΑΣΤΥΖΜΑΣΑ   ΚΑΗ   ΕΖΜΗΔ  ΣΟ   ΔΡΓΑΣΗΚΟ  ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα θάζε δεκηά ή βιάβε ε νπνία ζα  πξνθιεζεί 

απφ εξγαηηθφ αηχρεκα ζε Σερλίηεο, Δξγάηεο  ή άιια πξφζσπα ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί. Δίλαη 

ππνρξεσκέλνο λα απαιιάμεη ηνλ  ΔΡΓΟΓΟΣΖ απφ θάζε πιεξσκή γη’ απηέο ηηο δεκηέο ή 

βιάβεο θαζψο θαη γηα θάζε  απαίηεζε, ελέξγεηα, έμνδα θαη επηβαξχλζεηο ζρεηηθέο κε απηέο 

εθηφο αλ ε δεκηά ή  βιάβε γίλεη απφ ελέξγεηα ή ππαηηηφηεηά ηνπ ή ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπ ή 

ησλ ππαιιήισλ  ηνπ. 

7.   ΚΑΣΑΣΑΖ   ΔΚΣΑΚΣΖ  ΑΝΑΓΚΖ 

ε πεξίπησζεο έθηαθηεο αλάγθεο ην πξνζσπηθφ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ αθνινπζεί ηηο  νδεγίεο θαη 

εληνιέο ηνπ ΔΡΓΟΓΟΣΖ δηεπθνιχλνληαο ην έξγν ηνπ  Ννζνθνκείνπ ζηηο λέεο ζπλζήθεο, 
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αλεμάξηεηα απφ πξνγξάκκαηα, ζρεδηαζκνχο θαη  άιιεο δεζκεχζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 

ζχκβαζε.  

8.- ΤΝΔΝΝΟΖΔΗ –ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ 

Όιεο νη ζπλελλνήζεηο κεηαμχ εθάζηνηε ΔΡΓΟΓΟΣΖ, απφ ην έλα κέξνο θαη ΑΝΑΓΟΥΟΤ απφ 

ην άιιν, είηε αθνξνχλ ηελ παξνρή ή αίηεζε νδεγηψλ, είηε ζε θάζε άιιε ελέξγεηα ή δήισζε, 

γίλνληαη νπσζδήπνηε εγγξάθσο. Οη νπνηεζδήπνηε θχζεσο πξνθνξηθέο ζπλελλνήζεηο δελ 

ιακβάλνληαη ππφςηλ, θαη θαλέλα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ έρεη ην δηθαίσκα λα ηηο 

επηθαιεζζεί κε νπνηνδήπνηε ηξφπν. 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ δελ έρεη θακηά ππνρξέσζε λα ζπκκνξθσζεί κε ηε δηαηαγή ε νπνία ηνπ 

δίλεηαη πξνθνξηθά. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ιφγσ ηνπ επείγνληνο ηνπ ραξαθηήξα ηεο 

δίδεηαη πξνθνξηθά, θαηαρσξείηαη ζην εκεξνιφγην. Αλ ηε δηαηαγή έδσζε ν επηβιέπσλ, απηφο 

νθείιεη λα ελεκεξψζεη έγγξαθα ηνλ ΔΡΓΟΓΟΣΖ γηα ηελ έθδνζε δηαηαγήο.  

9.- ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ 

Ζ ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνχ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε: 

α) Σελ ηζρχνπζα Βηνκεραληθή Ννκνζεζία (Β.Γ. 24 Ννεκ/17Γεθ.1953, φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ζπκπιεξψζεθε κεηαγελέζηεξα θαη ινηπέο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο). 

β) Σνπο ηζρχνληεο Καλνληζκνχο, πξνδηαγξαθέο θιπ. ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο, ΣΔΔ, ΓΔΖ, 

ΟΣΔ, ΓΔΤΑΚ θιπ. 

γ) Σνπο Καλνληζκνχο μέλσλ ηερλνινγηθά πξνεγκέλσλ ρσξψλ (Ακεξηθαληθνχο, Αγγιηθνχο, 

Γεξκαληθνχο, Γαιιηθνχο), φπνπ δελ ππάξρνπλ αληίζηνηρνη Διιεληθνί ή είλαη αλεπαξθείο. 

δ) Σηο νδεγίεο θαηαζθεπαζηψλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ, κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ. 

ε) Σνπο θαλφλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο εκπεηξίαο. 

10.- ΟΓΖΓΗΔ ΠΟΤ ΚΑΘΗΣΟΤΝ ΑΜΦΗΒΟΛΖ ΣΖΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΒΛΑΒΧΝ 

Αλ θαηά ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ ν ΑΝΑΓΟΥΟ έρεη ηελ γλψκε φηη εδφζε εληνιή απφ ηνλ 

ΔΡΓΟΓΟΣΖ ή ηνλ επηβιέπνληα γηα θάπνηα εξγαζία, ε νπνία θάλεη ακθίβνιε ηελ 

απνθαηάζηαζε βιάβεο ή ηελ ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ ή έρεη ζαλ ζπλέπεηα παξέθθιηζε απφ 

ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο, ηφηε πξέπεη πξηλ απφ ηελ έλαξμε θάζε ζρεηηθήο εξγαζίαο λα 

ππνβάιιεη ακειεηί, κε έγγξαθν ζηνλ ΔΡΓΟΓΟΣΖ, ηηο αληηξξήζεηο ηνπ. 

11.- ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ ΔΡΓΟΤ 

Καζ’ φιν ην δηάζηεκα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο ηεξείηαη απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ 

εκεξνιφγην, ζην νπνίν εγγξάθνληαη θαζεκεξηλψο φιεο νη παξαηεξεζείζεο βιάβεο θαη 

αλσκαιίεο ζην έξγν, φπσο θαη νη εξγαζίεο πνπ γίλνληαη γηα ηελ άξζε απηψλ ή νπνηαδήπνηε 

ζρεηηθά ζηνηρεία ζηε ζχκβαζε απαηηνχληαη. Οη σο άλσ εγγξαθέο ζα ζεσξνχληαη απφ ηνλ 

αξκφδην επηβιέπνληα. 
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(Απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο ππ’ αξηζ. 5544/2015) 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Γ΄ 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΖΔΧΝ 

ην παξάξηεκα απηφ παξνπζηάδνληαη ππνδείγκαηα εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ πξέπεη λα 

ππνβιεζνχλ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο. 

 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 1 

 

ΔΓΓΤΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΤΡΧ 

 

ΔΚΓΟΣΖ …………………………………………………. 

 

                   Ζκεξνκελία έθδνζεο  

……………… 

 

Πξνο ην Γ.Ν. «…………………….» (πιήξε ζηνηρεία) 

 

Δγγχεζή καο ππ’ αξηζ. ……………………….  

γηα πνζφ ΔΤΡΧ ………………… 

 

αο γλσξίδνπκε φηη εγγπψκεζα πξνο εζάο κε ηελ παξνχζα, αλεθθιήησο θαη αλεπηθπιάθησο, 

παξαηηνχκελνη ησλ ελζηάζεσλ δηδήζεσο θαη δηαηξέζεσο, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΧ 

…………………. γηα ηελ Δηαηξία ………………………………………………………….. 

νδφο ………………………….. αξηζκφο …. (ή ζε πεπίπηωζη Ένωζηρ ή Κοινοππαξίαρ, για ηην 

Εηαιπία 1) …………………………...  και 2)  …………………………….  αηομικά για κάθε μία από 

αςηέρ και ωρ αλληλέγγςα και ειρ ολόκληπον ςπόσπεων μεηαξύ ηοςρ,  εκ ηηρ ιδιόηηηαρ ηοςρ ωρ 

μελών ηηρ Ένωζηρ ππομηθεςηών ή Κοινοππαξίαρ),  γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην δηελεξγνχκελν 

δηαγσληζκφ ζαο ηεο …………….. ή ηπρφλ επαλάιεςή ηνπ,  γηα ηελ πξνκήζεηα 

………………………..… ζχκθσλα  κε ηελ ππ’ αξηζ. ………………... δηαθήξπμή ζαο. 

 

Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηνλ παξαπάλσ δηαγσληζκφ  

απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο ηεο, θαζ’ φιν ην ρξφλν ηεο εθ ηεο πξνζθνξάο δεζκεχζεψο ηεο θαη 

κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη θαηάζεζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ 

ηεο,  ζηελ πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ζε απηήλ. 

Σν παξαπάλσ πνζφ βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί, νιηθά ή κεξηθά, ρσξίο 

νπνηαδήπνηε εθ κέξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο έξεπλα ηνπ 

βάζηκνπ  ή κε ηεο απαηηήζεσο ζαο κέζα ζε ηξεηο (3) κέξεο κεηά απφ απιή έγγξαθε 

εηδνπνίεζή ζαο. 

 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο,  ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο 

ραξηνζήκνπ. 

 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ …………………………………  

 

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο απηήο ζα παξαηαζεί  εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία ζαο 

πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο.  

Βεβαηψλνπκε φηη ην πνζφ ησλ εγγπήζεψλ καο, πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ηα Ννκηθά 

Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, καδί κε ην πνζφ ηεο εγγχεζεο απηήο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην 

ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί γηα ηελ Σξάπεδα καο.  

(Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 2 

         

ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ Δ ΔΤΡΧ 

 

ΔΚΓΟΣΖ ……………………………………………. 

 

                            Ζκεξνκελία έθδνζεο  ………………… 

 

Πξνο ην Γ.Ν. «…………………………» (πιήξε ζηνηρεία) 

 

Δγγχεζε καο ππ’ αξηζ. ………………………………. 

γηα πνζφ ΔΤΡΧ ……………………………  

 

Πιεξνθνξεζήθακε φηη ε Δηαηξία (ή η Ένωζη Εηαιπιών ή Κοινοππαξία ……………………….) 

νδφο  …………………….. αξηζ. ……………. σο πξνκεζεπηήο πξφθεηηαη λα ζπλάςεη καδί 

ζαο, σο αγνξαζηέο, ζχκβαζε, πνπ ζα θαιχπηεη ηελ πξνκήζεηα …………………………..…., 

ζπλνιηθήο αμίαο …………………………… (εθηεινχκελε δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζ. …../2010 

δηαθήξπμεο ηνπ  Γ.Ν. «……………………….») θαη φηη ζχκθσλα κε ζρεηηθφ φξν ζηε 

ζχκβαζε απηή ε εηαηξία (ή ε Έλσζε ή Κνηλνπξαμία) ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε 

θαιήο εθηέιεζεο, πνζνχ ίζνπ πξνο ην 10% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εηδψλ δειαδή γηα  

ΔΤΡΧ …………………….... 

Μεηά ηα παξαπάλσ, ε Σξάπεδα …………………………….. παξέρεη ηελ απαηηνχκελε 

εγγχεζε ππέξ ηεο εηαηξίαο (ή ζε πεπίπηωζη Ένωζηρ ή Κοινοππαξίαρ, ςπέπ ηων Εηαιπιών 1) 

…………….…… …………………….. και 2) ………………………………………. αηομικά για κάθε 

μία από αςηέρ και ωρ αλληλέγγςα και ειρ ολόκληπον ςπόσπεων μεηαξύ ηοςρ, εκ ηηρ ιδιόηηηάρ 

ηοςρ ωρ μελών ηηρ Ένωζηρ Ππομηθεςηών ή Κοινοππαξίαρ), θαη εγγπάηαη πξνο εζάο κε ηελ 

παξνχζα, αλεθθιήησο θαη αλεπηθπιάθησο, παξαηηνχκελε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη 

δηδήζεσο,  λα θαηαβάιιεη κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο, αλεμάξηεηα απφ ηπρφλ ακθηζβεηήζεηο, 

αληηξξήζεηο ή ελζηάζεηο ηεο εηαηξίαο θαη ρσξίο έξεπλα ηνπ βάζηκνπ ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, 

κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε θαη δήισζή ζαο φηη ε εηαηξία παξέβε ή παξέιεηςε λα 

εθπιεξψζεη νπνηνδήπνηε φξν ηεο ζχκβαζεο, θάζε πνζφ πνπ ζα νξίδεηε ζηε δήισζε ζαο θαη 

πνπ δελ ζα μεπεξλά ην νξηδφκελν ζηελ εγγχεζε απηή. 

 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο 

ραξηφζεκνπ. 

 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ ………………………….  

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο απηήο ζα παξαηαζεί εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία ζαο 

πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο.       

Βεβαηψλνπκε φηη ην πνζφ ησλ εγγπήζεσλ καο, πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ηα Ννκηθά 

Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ,  καδί κε ην πνζφ ηεο εγγχεζεο απηήο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην 

ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί γηα ηελ Σξάπεδα καο.    

       (Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 
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(Απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο ππ’ αξηζ. 5544/2015) 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Δ΄ 

ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ  

 

ηελ Καζηνξηά, ζήκεξα …………. 20…, κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ: 

αθελόο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΓΔΝΗΚΟ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ», πνπ εδξεχεη ζηελ πεξηνρή Μαπξησηίζζεο ζηελ Καζηνξηά 

(Α.Φ.Μ. ……………….., Γ.Ο.Τ. Καζηνξηάο),  φπσο εθπξνζσπείηαη λφκηκα θαηά ηελ 

ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ η… 

…………………………………………………………………., ην νπνίν ζα απνθαιείηαη ζην 

εμήο ράξηλ ζπληνκίαο «Σν Ννζνθνκείν» θαη 

αθεηέξνπ ηεο ………….. εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία …….…………………………………. 

(Α.Φ.Μ. …………………, Γ.Ο.Τ. ………………..)  [ή, ενδεσομένωρ,  ηηρ ένωζηρ ηων 

εηαιπιών α)…………….. …………….., β) …………….…………………….. κ.λ.π.] πνπ εδξεχεη 

ζη…  ………………………. (νδφο ……………… αξηζ. …,), φπσο εθπξνζσπείηαη λφκηκα 

θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ η... …………………….., ε νπνία ζα απνθαιείηαη ζην 

εμήο ράξηλ ζπληνκίαο «Αλάδνρνο»,  

ζπκθσλήζεθαλ, ζπλνκνινγήζεθαλ θαη έγηλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα αθφινπζα: 

Α.  Σελ ………. δηελεξγήζεθε δεκφζηνο αλνηθηφο δηαγσληζκφο ζε επξψ, κε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή, γηα ηελ αλάζεζε ................................... γηα έλα έηνο, 

ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. ……./2012 δηαθήξπμε απηνχ. Σν απνηέιεζκα ηνπ αλσηέξσ 

δηαγσληζκνχ θαηαθπξψζεθε ζηνλ Αλάδνρν κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, ε νπνία ιήθζεθε θαηά ηελ ππ’ αξηζ. …………….. ζπλεδξίαζή ηνπ, θαηφπηλ 

ζρεηηθήο γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

Γηαγσληζκνχ. 

Β. Σελ αξηζκ. ………. απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε 

αλάιεςε ππνρξέσζεο θαη δέζκεπζεο πίζησζεο απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2012 – ΚΑΔ 

…… ηνπ πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ αμία ηεο ζχκβαζεο, απφ ηελ έλαξμεο ηζρχνο απηήο θαη 

κέρξη 31.12.2012, θαζψο θαη ε έγθξηζε έθδνζεο απφθαζεο δεκνζηνλνκηθήο ππνρξέσζεο  γηα 

ηελ δέζκεπζε πίζησζεο ηνπ ππνιεηπφκελνπ πνζνχ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2013, φηαλ 

απηφο εγθξηζεί. 

Γ. Σελ κε αξηζκ. πξση. ……… απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο θαη ηνλ α/α ….. ηνπ βηβιίνπ 

εγθξίζεσλ θαη εληνιψλ πιεξσκήο (ΑΓΑ: ……….) κε ηα νπνία βεβαηψλεηαη ε χπαξμε 

πίζησζεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 2012, ΚΑΔ …… ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηνπ πνζνχ ησλ ………..€ 

γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο ………….., γηα ην δηάζηεκα απφ ……..-2012 έσο 

……-2012. Σν ππφινηπν πνζφ ησλ ……….€ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πξνκήζεηα …………… 

απφ 1-01-2013 κέρξη ………….-2013 ζα δεζκεπηεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2013 ηνπ Ννζνθνκείνπ ζηνλ Κ.Α.Δμφδσλ, ………, φηαλ απηφο εγθξηζεί. 

Μεηά ηα παξαπάλσ, ην Ννζνθνκείν, φπσο ελ πξνθεηκέλσ εθπξνζσπείηαη, αλαζέηεη, θαη ν 

Αλάδνρνο, φπσο αληηζηνίρσο ελ πξνθεηκέλσ εθπξνζσπείηαη, αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα 

εθηειέζεη ην ελ ιφγσ έξγν, ζχκθσλα κε ηνπο θαησηέξσ αλαθεξφκελνπο φξνπο θαη ζπκθσλίεο: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

1.1. Ζ ζχκβαζε κε ηνλ αλάδνρν πνπ ζα επηιεγεί ζα έρεη δηάξθεηα ελφο (1) έηνπο, αξρίδνληαο 

απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο . 
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1.2. Σν Ννζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα, έπεηηα απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, λα 

παξαηείλεη κνλνκεξψο ηε ζχκβαζε επί δχν (2) αθφκε κήλεο, κε έγγξαθε δήισζή ηνπ πνπ 

απεπζχλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο.  

1.3. Παξάηαζε  πέξα ηνπ δηκήλνπ θαη γηα επηπιένλ δέθα (10) κήλεο απαηηεί ηελ ζχκθσλε 

γλψκε ηνπ αλαδφρνπ.  

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

2.1. Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ………………..ηνπ Ννζνθνκείνπ 

Καζηνξηάο. 

2.2. Σν ππφ εθηέιεζε έξγν ζα βξίζθεηαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηνπο εηδηθνχο θαη ινηπνχο 

φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ (ηερληθέο πξνδναγξαθέο) θαη ηελ ηερληθή θαη 

νηθνλνκηθή  πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, πνπ ζεσξνχληαη ζην ζχλνιφ ηνπο αλαπφζπαζηα κέξε 

ηεο παξνχζαο. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΔΠΟΠΣΔΗΑ ΔΡΓΑΗΧΝ 

 

Σo πξoζσπηθφ ηoπ αvαδφρoπ ζα πξέπεη vα ππαθoχεη ζηηο ππoδείμεηο ησv αξκoδίσv 

ππαιιήισv πoπ ζα oξίζεη ηo Νoζoθoκείo γηα ηεv επoπηεία θαη ηov έιεγρo ησλ παξερφκελσλ 

εξγαζηψλ θαη ζχκθσvα κε ηεv δηαθήξπμε. Σέηoηoη είvαη oη πξoτζηάκεvoη θαη νη ππεχζπλνη ησv 

ηκεκάησv ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο, θαζψο θαη ε αξκφδηα επηηξoπή δηαπίζησζεο εξγαζηψv. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΚΤΡΧΔΗ ΚΑΣΑ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

5.1. Ο αλάδνρνο θεξύζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε θαη απφ θάζε 

δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηή, εθφζνλ δελ αξρίζεη λα πινπνηεί ηηο εξγαζίεο πνπ ηνπ 

αλαηέζεθαλ απφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ νξίδεηε ζηελ ζχκβαζε.  

5.2. Ο αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή ηελ ζχκβαζε 

φηαλ: 

 α)   Ζ ζύκβαζε δελ ππνγξάθεθε κε επζύλε ηνπ Ννζνθνκείνπ 

 β)   πληξέρνπλ ιόγνη αλσηέξαο βίαο 

5.3. ηνλ αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή ζχκβαζε, 

επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ 

θαηά ην άξζξν 20 ηνπ ηζρχνληνο πληάγκαηνο, αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά (Π.Γ. 394/96), νη 

παξαθάησ θπξψζεηο: 

α)   Καηάπησζε νιηθή ή κεξηθή ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 

θαηά πεξίπησζε. 

β)  Αλάζεζε ηνπ έξγνπ ζε βάξνο ηνπ έθπησηνπ αλαδφρνπ, είηε απφ ηνπο ππφινηπνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, είηε κε δηαπξαγκάηεπζε, αλ 

ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Π.Γ. 118/2007 

Κάζε άκεζε ή έκκεζε πξνθαινχκελε δεκία ηεο Τπεξεζίαο ή ε ηπρφλ δηαθνξά πνπ ζα 

πξνθχςεη, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ έθπησηνπ αλαδφρνπ. Ο θαηαινγηζκφο απηφο γίλεηαη 

αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξαγκαηνπνηείηαη λέα αλάζεζε ηνπ έξγνπ, θαηά ηα 

παξαπάλσ νξηδφκελα. ηελ πεξίπησζε απηή ν ππνινγηζκφο ηνπ θαηαινγηδφκελνπ πνζνχ 

γίλεηαη κε βάζε θάζε ζηνηρείν, θαηά ηελ θξίζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ θαη κε βάζε ηηο αξρέο 

ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 
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γ)   Πξνζσξηλφο ή νξηζηηθφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ 

αλαζέζεσλ ησλ θνξέσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Ν. 2286/95. Ο 

απνθιεηζκφο ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε επηβάιιεηαη κφλν κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Αλάπηπμεο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηηθήο Πξνγξακκαηηζκνχ 

Πξνκεζεηψλ, ε νπνία ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν γηα παξνρή εμεγήζεσλ θαη κεηά 

απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ  

δ)  Καηαινγηζκφο ζηνλ αλάδνρν πνζνχ ίζν κε ην 10% ηεο αμίαο ηνπ έξγνπ θχιαμεο, γηα ην 

νπνίν θεξχρζεθε έθπησηνο. 

5.4.  ε πεξίπησζε πνπ ε αλάζεζε ηνπ έξγνπ θχιαμεο ζε βάξνο έθπησηνπ αλαδφρνπ γίλεηαη 

κε ηξνπνπνίεζε φξσλ ή ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο θαηαθχξσζεο, ηεο αλάζεζεο ή ηεο 

ζχκβαζεο, απφ ηηο νπνίεο θεξχρζεθε έθπησηνο, θαηά πεξίπησζε, θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

δηαθέξνληνο ζε βάξνο ηνπ, ιακβάλνληαη ππφςε ε δηαθνξά πνπ ηπρφλ πξνθχπηεη απφ ηελ 

ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ φξσλ ή ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ε νπνία ζπκςεθίδεηαη κε ην πξνο 

θαηαινγηζκφ πνζφ. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΖ  ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΣΗΚΖ  ΔΚΣΔΛΔΖ  

ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
ρεηηθά κε ηηο πoηvηθέο ξήηξεο θαηά ηεv εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ  ηζρχoπv ηα παξαθάησ: 

6.1. ε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο oπoίεο ηo Νoζoθoκείo θξίvεη, κέζσ ησv πξoτζηακέvσv ησv 

ηκεκάησλ ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ή κέζσ ηεο αξκφδηαο επηηξoπήο δηαπίζησζεο εξγαζηψv, φηη 

ν αλάδνρνο δελ θξνληίδεη γηα  ηελ  απνθαηάζηαζε ηεο έιιεηςεο  ή παξάιεηςεο ή πιεκκεινχο 

εξγαζίαο, ζα επηβάιιεηαη, κε απφθαζε ηoπ Γ.. ηoπ Νoζoθoκείoπ,  πξφζηηκo αvάιoγν κε ηo 

χςνο ηεο δαπάλεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο. 

6.2. ε πεξίπησζε ππνηξνπήο ε πην πάλσ ξήηξα δηπιαζηάδεηαη, δηαηεξνχκελνπ ηνπ 

δηθαηψκαηνο θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο θαη θήξπμεο ηνπ αλαδφρνπ σο έθπησηνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΔΓΓΤΖΔΗ 

Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

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

παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηέζεζε ηελ ππ’ αξηζ. ………………/………-200… εγγπεηηθή 

επηζηνιή  η… ……………………., πνζνχ ……………… επξψ, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε 

πνζνζηφ …. ηνηο εθαηφ (…%) επί ηεο ζπvoιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ έξγνπ (κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.), κε ρξφλν ηζρχνο έσο ηελ ……….-200… 

Ζ αλσηέξσ εγγχεζε ζα επηζηξαθεί ζηνλ αλάδνρν κεηά ηελ νξηζηηθή εθπιήξσζε ησλ 

ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ θαη ηελ εθθαζάξηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ κεηαμχ ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΣΗΜΖΜΑ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ 

8.1. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη κε επηηαγή αλά ηξίκελν παξνρήο εξγαζηψλ κε ην 

αληίζηνηρν πνζφ. 

8.2. H πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ (€), κεηά απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ 

ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο απφ ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

8.3. Υξφλνο εμφθιεζεο: Δληφο εμήληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επνκέλε ηεο 

ππνβνιήο ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ ηνλ αλάδνρν. 

8.4. Ζ εμφθιεζε γίλεηαη αθνχ ππνβιεζνχλ : 
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8.4.1. Σα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζην 

άξζξν 35 ηνπ Κ.Π.Γ. (Π.Γ. 118/2007) θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ εμφθιεζε 

ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. 

(απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θ.ι.π.). 

8.4.2. Σηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ  

8.4.3. Βεβαίσζε αξκφδηαο επηηξνπήο ηνπ ηδξχκαηνο φηη ν αλάδνρνο εμεηέιεζε  θαιψο ηε 

θχιαμε γηα ην ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα  

8.5. ε πεξίπησζε πνπ ε εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ γίλεη κεηά ηελ πην πάλσ πξνζεζκία, ην 

Ννζνθνκείν θαζίζηαηαη ππεξήκεξν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 166/2003 

«Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35 ηεο 29-6-2000 γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 

138/5-6-2003) θαη ην νθεηιφκελν πνζφ θαηαβάιιεηαη έληνθα, εθφζνλ ππνβιεζεί ζρεηηθή 

αίηεζε ηνπ πξνκεζεπηή, κε επηηφθην πνπ ηζνχηαη κε ην άζξνηζκα ηνπ επηηνθίνπ πνπ εθαξκφ-

δεηαη γηα ηηο θχξηεο πξάμεηο αλαρξεκαηνδφηεζεο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο 

(επηηφθην αλαθνξάο) πξνζαπμεκέλν θαηά δχν (2,00) πνζνζηηαίεο κνλάδεο (πεξηζψξην). 

8.6. Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη α) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ 

ηελ απνζηνιή ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο ζηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη κέρξη ηε ζεψξεζε απηνχ, β) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ 

δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ, θαζψο θαη γ) ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35 

παξ. 7 ηνπ Π.Γ. 118/2007. Δπίζεο, δελ πξνζκεηξείηαη ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο 

πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ (κε έγθαηξε ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ, θ.ι.π.). 

8.7. Ο αλάδνρνο βαξχλεηαη κε ηε δαπάλε ραξηνζήκαλζεο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη κε ηηο 

λφκηκεο θξαηήζεηο επί ηνπ ηηκήκαηνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

8.7.1. Οη θξαηήζεηο πνπ δηελεξγνχληαη είλαη νη αθφινπζεο:  

 i) Τπέξ ηξίησλ (άξζξν 3, Ν.3580/2007) : 2% 

 ii) Τπέξ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ  

            (παξ. 3, άξζξν 238, Ν. 4072/2012 & παξ. 3, άξζξν 4, Ν.4013/2011): 1‰ 

8.7.2. Δπί ηνπ πνζνχ ησλ θξαηήζεσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο πεξ, (i), (ii)  θαη (iii) ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ επηβάιιεηαη ηέινο ραξηνζήκνπ πνζνζηνχ 2%, πιένλ εηζθνξάο ππέξ 

Ο.Γ.Α. πνζνζηνχ 20%, ππνινγηδφκελνπ επί ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ (άξζξν 10 Ν. 187/1943).  

8.8. Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ παξαθξαηείηαη ν 

πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/1994 θφξνο εηζνδήκαηνο 8% επί ησλ 

θξαηήζεσλ.   

8.9.  Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ην 

Ννζνθνκείν  

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ - ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ 

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

ηεο, εθφζνλ απνξξέεη απ’ απηήλ) κεηαμχ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ πξνκεζεπηή θαη αθνξά 

(ελδεηθηηθά) ηελ εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ηελ εξκελεία απηήο, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ή/ 

θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ κεξψλ ή ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν 

ιχζε ηεο, επηιχεηαη θαη’ αξρήλ, αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ γελέζεψο ηεο, απφ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηνπ Ννζνθνκείνπ, πξνο ην νπνίν ν πξνκεζεπηήο πξέπεη λα απεπζχλεη ζρεηηθή 

αίηεζε. Σν Γ.. απνθαζίδεη νξηζηηθά εληφο εχινγνπ ρξφλνπ κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ, ε 

νπνία γλσζηνπνηείηαη εγγξάθσο ζηνλ ελδηαθεξφκελν, κε απνδεηθηηθφ παξαιαβήο ή ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2672/1998. Δάλ ην Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ δελ εθδψζεη απφθαζε επί 

ηεο αηηήζεσο κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο ή αλ ν πξνκεζεπηήο δελ 
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απνδερζεί ηελ απφθαζε ηνπ Γ.., ηφηε νπνηνδήπνηε απφ ηα κέξε δηθαηνχηαη λα εηζαγάγεη ηε 

δηαθνξά πξνο επίιπζε ελψπηνλ ησλ αξκνδίσλ Γηθαζηεξίσλ. 

9.2. Κάζε δηαθσλία ή δηαθνξά πνπ ζα απνξξέεη απφ ηε ζχκβαζε πξνκήζεηαο ή ζα ζρεηίδεηαη 

κ’ απηήλ θαη δελ ζα ξπζκίδεηαη θαηά ηνλ αλσηέξσ ηξφπν, ζα επηιχεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηα 

θαζ’ χιελ αξκφδηα δηθαζηήξηα ηεο Καζηνξηάο. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

Λνηπέο δηαηάμεηο  

10.1. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 1905/1990, ν αλάδνρνο δελ κπνξεί  λα 

ελερπξηάζεη ή  λα εθρσξήζεη ζε ηξίηνπο  απαηηήζεηο ηνπ θαηά ηνπ Ννζνθνκείνπ, ρσξίο 

πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

10.2. Γηα φ,ηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, εθαξκφδνληαη νη φξνη ηεο ππ’ αξηζ. 

4173/2008 δηαθήξπμεο ηνπ δηελεξγεζέληνο δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη νη πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ 

Γεκνζίνπ δηαηάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά (Π.Γ. 118/2007, Ν. 2286/1995, άξζξα 79 - 85 

Ν. 2362/1995 θ.ι.π.). Ζ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηψλ δελ απνθιείεη ηελ άζθεζε άιισλ 

δηθαησκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηηο ζπλαθείο κε ηε ζχκβαζε δηαηάμεηο 

ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα θαη ηεο ινηπήο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 

10.3.  Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο ζπκθσλνχληαη νπζηψδεηο. Σξνπνπνίεζε απηψλ κπνξεί λα 

γίλεη κφλνλ εγγξάθσο, ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο θαη κεηά απφ 

πξνεγνχκελε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

ε επηβεβαίσζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζπληάρζεθε ε παξνχζα ζε ηξία (3) φκνηα αληίγξαθα, ηα 

νπνία,  αθνχ δηαβάζηεθαλ, ππνγξάθεθαλ απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο, εθ ησλ νπνίσλ ην 

Ννζνθνκείν έιαβε δχν αληίγξαθα, ελψ ην ηξίην έιαβε ν Πξνκεζεπηήο. 

 

ΟΗ  ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

 

ΓΗΑ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ                                                       ΓΗΑ ΣΟΝ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 
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