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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Επωνυμία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΟΛΙΔΑΣ- Ν.Μ. 
ΑΓΟΥΣ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΚΟΙΝΘΟΥ 191 

Ρόλθ ΑΓΟΣ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ Τ.Κ. 21231 

Ωϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS EL651 

Τθλζφωνο 27513 60170 &60172 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  Promithies3@gna.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Γεωργία Μπεξι  

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) https://gna.gr/  

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL) http://www.promitheus.gov.gr/  

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ http://www.promitheus.gov.gr/ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι το Γενικό Νοςοκομείο Αργολίδασ – Ν. Μ. Άργουσ   και ανικει ςτθν 6θ Υγειονομικι 
Ρεριφζρεια . 

  Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν υγείασ . 

Εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο  είναι το ελλθνικό δίκαιο.  

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ http://www.promitheus.gov.gr/ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

β)        και τθν ιςτοςελίδα του Γενικοφ Νοςοκομείου Αργολίδασ – Ν. Μ. Άργουσ : https://gna.gr/  

γ) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ http://www.promitheus.gov.gr/ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

δ) H θλεκτρονικι επικοινωνία απαιτεί τθν χριςθ εργαλείων και ςυςκευϊν που δεν είναι γενικϊσ 
διακζςιμα. Θ απεριόριςτθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα εν λόγω εργαλεία και ςυςκευζσ 
είναι δυνατι ςτθν διεφκυνςθ (URL) : http://www.promitheus.gov.gr/  

ε) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διακιρυξθ είναι διακζςιμεσ από το Γραφείο Ρρομθκειϊν του 
Γενικοφ Νοςοκομείου Αργολίδασ – Ν. Μ. Άργουσ ςτο τθλ. 27513 60170 & 60172 . 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  
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Ωρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Ψορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου βάςθ τθσ πρόςκλθςθσ 
με κωδικό ΡΕΛ77  τθσ ειδικισ διαχείριςθσ  ΕΡ τθσ  Ρεριφζρειασ  Ρελοποννιςου ςτα πλαίςια του ΕΣΡΑ 2014-
2020 για τισ ανάγκεσ του Γ. Ν. Αργολίδασ – Ν. Μ. Άργουσ  , Κωδ. MIS (ΟΡΣ) 5056272. 

Θ δαπάνθ για τθν εν λόγο ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α. : 9914 ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του 
οικονομικοφ ζτουσ 2021 -2022  του Γενικοφ Νοςοκομείου Αργολίδασ – Ν. Μ. Άργουσ.  

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (αρικ. 
ενάρικ. ζργου ΣΑΕ 2020ΕΡ02610029). 

Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτθν Ρράξθ : «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΛΑΤΟΤΕΩΝΟΛΟΓΛΚΟΥ ΚΑΛ ΘΛΕΚΤΟΜΘΩΑΝΟΛΟΓΛΚΟΥ 

ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΛΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ ΑΓΟΛΛΔΑΣ – Ν.Ν.ΑΓΟΥΣ » θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό 
Ρρόγραμμα « ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΣ 2014-2020 » με βάςθ τθν Απόφαςθ Ζνταξθσ με αρ. πρωτ. 3631/17-11-2020 τθσ 
Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ε.Ρ.  Ρεριφζρειασ  Ρελοποννιςου και ζχει λάβει κωδικό MIS ( ΟΡΣ) 
5056272.  

Θ παροφςα ςφμβαςθ ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο  Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ  (ΕΤΡΑ )και 
από εκνικοφσ πόρουσ μζςω του ΡΔΕ1. 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ: « Ρρομικεια Λατροτεχνολογικοφ & θλεκτρομθχανολογικοφ  
Εξοπλιςμοφ» του Γενικοφ Νοςοκομείου Αργολίδασ – Ν. Μ. Άργουσ » ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ: 740.000 
€  ςυμπεριλαμβανόμενου του ΨΡΑ 24%  με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ που αφορά αγορά   (με υποχρζωςθ του 
προμθκευτι    για τοποκζτθςθ και εγκατάςταςθ όπωσ αυτι αναφζρεται  ςτο  ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ  Απαιτιςεισ 
/Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ - Ειδικοί Όροι  τθσ παροφςασ διακιρυξθσ   . 

Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) :  

Συςτθμικοί 
Αρικμοί   

α/α 
Τμθμάτων 

CPV Ρεριγραφι Είδουσ 

107342 1 
Ψωτιςμόσ χειρουργείου                                      

CPV 33167000-8 
Ωειρουργικοί Ρροβολείσ Οροφισ με Δορυφόρο 

107345 2 
Συςκευζσ αναιςκθςίασ                                         

CPV 33172100-7 
Ρλιρθ Αναιςκθςιολογικά Συγκροτιματα 

107346 3 
Αντλίεσ κερμότθτασ                                               

CPV 42511110-5 
Σφςτθμα Αντλίασ Κερμότθτασ 

107347 4 
Εξοπλιςμόσ αίκουςασ χειρουργείου 

εκτόσ από τράπεηεσ                                                       

CPV 33192340-7 
Λαπαροςκοπικό Σφςτθμα FULL HD 

107348 5 
Συςκευζσ ακτινογραφίασ                                 

CPV 33111600-7 
Ακτινογραφικό Μθχάνθμα Τφπου C-ARM 

                                                           
1
 Συμπλθρϊνονται αναλόγωσ με το είδοσ τθσ χρθματοδότθςθσ και το ειδικό κανονιςτικό πλαίςιο (πχ ν. 4314/2014) 
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107349 6 
Εξοπλιςμόσ χειρουργείου                                

CPV 33162100-4 
Ρλυντιριο Ωειρουργικϊν Εργαλείων 

107350 7 
Μονάδα υπεριχων                                          

CPV 33112200-0 

Ψορθτόσ Υπερθχοτομογράφοσ  Καρδιολογικισ 
Ωριςθσ 

107351 8 
Μονάδα υπεριχων                                                 

CPV 33112200-0 
Υπερθχοτομογράφοσ Καρδιολογικισ Ωριςθσ 

107352 9 
Ψορεία                                                                      

CPV 33192160-1 
Ψορεία Μεταφοράσ Αςκενϊν 

107353 10 
Λατρικοί εξοπλιςμοί                                               

CPV 33141620-2 
Διακερμία Διπολικι (Ουρολογικισ Ωριςθσ) 

107354 11 
Εξοπλιςμόσ ουρολογικϊν ερευνϊν               

CPV 33125000-2 
Εφκαμπτο Κυςτεοςκόπιο 

 

Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτα κάτωκι τμιματα: 

Συςτθμικοί 
Αρικμοί 

α/α 
Τμθμάτ

ων 
CPV Ρεριγραφι Είδουσ 

Μονάδα 
Μζτρθςθσ 

Ροςότθτα 
Εκτιμϊμενθ αξία (€) 

ςυμπεριλαμβανομζνου  
του  ΨΡΑ 

107342 1 
Ψωτιςμόσ χειρουργείου 

CPV 33167000-8 

Ωειρουργικοί 
Ρροβολείσ Οροφισ με 

Δορυφόρο 
Τεμάχιο 4 75.000,00 € 

107345 2 
Συςκευζσ αναιςκθςίασ            

CPV 33172100-7 

Ρλιρθ 
Αναιςκθςιολογικά 

Συγκροτιματα 
Τεμάχιο 3 120.000,00 € 

107346 3 
Αντλίεσ κερμότθτασ                   

CPV 42511110-5 
Σφςτθμα Αντλίασ 

Κερμότθτασ 
Τεμάχιο 1 210.000,00 € 

107347 4 

Εξοπλιςμόσ αίκουςασ 
χειρουργείου εκτόσ από 

τράπεηεσ                                       
CPV 33192340-7 

Λαπαροςκοπικό 
Σφςτθμα FULL HD 

Τεμάχιο 1 90.000,00 € 

107348 5 
Συςκευζσ ακτινογραφίασ 

CPV 33111600-7 

Ακτινογραφικό 
Μθχάνθμα Τφπου C-

ARM 
Τεμάχιο 1 60.000,00 € 

107349 6 
Εξοπλιςμόσ χειρουργείου 

CPV 33162100-4 

Ρλυντιριο 
Ωειρουργικϊν 

Εργαλείων 
Τεμάχιο 1 40.000,00 € 

107350 7 
Μονάδα υπεριχων                      

CPV 33112200-0 

Ψορθτόσ 
Υπερθχοτομογράφοσ 

Καρδιολογικισ Ωριςθσ 
Τεμάχιο 1 35.000,00 € 

107351 8 
Μονάδα υπεριχων                  

CPV 33112200-0 
Υπερθχοτομογράφοσ 

Καρδιολογικισ Ωριςθσ 
Τεμάχιο 1 50.000,00 € 

107352 9 
Ψορεία                                          

CPV 33192160-1 
Ψορεία Μεταφοράσ 

Αςκενϊν 
Τεμάχιο 7 25.000,00 € 

107353 10 
Λατρικοί εξοπλιςμοί                 

CPV 33141620-2 
Διακερμία Διπολικι 

(Ουρολογικισ Ωριςθσ) 
Τεμάχιο 1 22.000,00 € 
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107354 11 
Εξοπλιςμόσ ουρολογικϊν 

ερευνϊν                                      
CPV 33125000-2 

Εφκαμπτο 
Κυςτεοςκόπιο 

Τεμάχιο 1 13.000,00 € 

   
  

    740.000,00 € 

 

Ρροςφορζσ υποβάλλονται για ζνα, περιςςότερα ι για όλα τα τμιματα.  

Ρροςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ του κάκε τμιματοσ . 

Ρροςφορζσ για μζροσ τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ του κάκε τμιματοσ  απορρίπτονται ωσ 
απαράδεκτεσ. 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 740.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΨΡΑ 24 % 
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΨΡΑ: 596.774,19  €  , ΨΡΑ : 143.225,81 €). 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ωσ κάτωκι: 

Συςτθμικοί 
Αρικμοί 

α/α 
Τμθμάτων 

CPV Ρεριγραφι Είδουσ 
Μονάδα 

Μζτρθςθσ 
Ροςότθτα 

Διάρκεια 
ςφμβαςθσ ςε 

θμερολογιακζσ 
θμζρεσ  

107342 1 
Ψωτιςμόσ 

χειρουργείου               
CPV 33167000-8 

Ωειρουργικοί Ρροβολείσ 
Οροφισ με Δορυφόρο 

Τεμάχιο 4 60 

107345 2 
Συςκευζσ 

αναιςκθςίασ            
CPV 33172100-7 

Ρλιρθ Αναιςκθςιολογικά 
Συγκροτιματα 

Τεμάχιο 3 60 

107346 3 
Αντλίεσ κερμότθτασ                   

CPV 42511110-5 
Σφςτθμα Αντλίασ 

Κερμότθτασ 
Τεμάχιο 1 90 

107347 4 

Εξοπλιςμόσ αίκουςασ 
χειρουργείου εκτόσ 

από τράπεηεσ                                       
CPV 33192340-7 

Λαπαροςκοπικό Σφςτθμα 
FULL HD 

Τεμάχιο 1 60 

107348 5 
Συςκευζσ 

ακτινογραφίασ              
CPV 33111600-7 

Ακτινογραφικό 
Μθχάνθμα Τφπου C-ARM 

Τεμάχιο 1 60 

107349 6 
Εξοπλιςμόσ 

χειρουργείου           
CPV 33162100-4 

Ρλυντιριο Ωειρουργικϊν 
Εργαλείων 

Τεμάχιο 1 60 

107350 7 
Μονάδα υπεριχων                      

CPV 33112200-0 

Ψορθτόσ 
Υπερθχοτομογράφοσ 

Καρδιολογικισ Ωριςθσ 
Τεμάχιο 1 60 

107351 8 
Μονάδα υπεριχων                  

CPV 33112200-0 
Υπερθχοτομογράφοσ 

Καρδιολογικισ Ωριςθσ 
Τεμάχιο 1 60 
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107352 9 
Ψορεία                                          

CPV 33192160-1 
Ψορεία Μεταφοράσ 

Αςκενϊν 
Τεμάχιο 7 60 

107353 10 
Λατρικοί εξοπλιςμοί                 

CPV 33141620-2 
Διακερμία Διπολικι 

(Ουρολογικισ Ωριςθσ) 
Τεμάχιο 1 60 

107354 11 

Εξοπλιςμόσ 
ουρολογικϊν 

ερευνϊν                                      
CPV 33125000-2 

Εφκαμπτο Κυςτεοςκόπιο Τεμάχιο 1 60 

 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ Ι  
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, βάςει 2  
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ που αφορά αγορά   (με υποχρζωςθ του προμθκευτι    για τοποκζτθςθ 
και εγκατάςταςθ όπωσ αυτι αναφζρεται  ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ Απαιτιςεισ /Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ - Ειδικοί 
Προι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ )      

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ3: 

- του ν. 4782/2021 - ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021 « Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του 
ρυκμιςτικοφ πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ 
άμυνασ και τθσ αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία » 
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 

Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265)4, “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό 
δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ”  

 και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν 
προγραμματικι περίοδο 2007 -2013»,  

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,  

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων 
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων  

 του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

                                                           
2
 Άρκρο 86 ν.4412/2016.  

3
 Ρροςκικεσ και εν γζνει προςαρμογζσ άρκρων τθσ διακιρυξθσ (πζραν των όςων ιδθ προβλζπονται ρθτά ςτο κείμενο και τισ 

υποςθμειϊςεισ τθσ διακιρυξθσ), μποροφν να προςτίκενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόςον είναι απόλυτα ςυμβατζσ με 
τθν ιςχφουςα νομοκεςία, ςτο πλαίςιο τθσ ριτρασ ευελιξίασ. 

4
 Εφόςον πρόκειται για ςφμβαςθ που ςυγχρθματοδοτείται από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  
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 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» , 

 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ των 
μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,5 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…», 

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και 
άλλεσ διατάξεισ”, 

 του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150)6, 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,  του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και 
τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ 
διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε..Ρ., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) 
«Ονομαςτικοποίθςθ  μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ 
ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα»7, τθσ 
κοινισ απόφαςθσ των Τπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα 
‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το ν.3414/2005’’, 
κακϊσ και των υπουργικϊν αποφάςεων, οι οποίεσ εκδίδονται, κατ’ εξουςιοδότθςθ  του άρκρου 65 του ν. 
4172/2013 (Α 167) για τον κακοριςμό: α) των μθ «ςυνεργάςιμων φορολογικά» κρατϊν και β) των κρατϊν 
με «προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ»8.   

 ν. 4764/2020 (A 256): α)Θζματα ΜΗ.Σ.Ε./ Παράταςθ ζναρξθσ ιςχφοσ διατάξεων του π.δ/τοσ 71/2019 ζωσ 
01-09-2021 β) Σροποποίθςθ άρκρου 379 ν. 4412/2016/ Παράταςθ ιςχφοσ υποχρεωτικϊν δθμοςιεφςεων 
περιλιψεων διακθρφξεων ςτον τοπικό και περιφερειακό τφπο ζωσ 31-12-2021,Δθμοςίευςθ διακθρφξεων 
ςτον περιφερειακό και τοπικό τφπο - Σροποποίθςθ του άρκρου 379 του ν. 4412/2016. Η παρ. 12 
του άρκρου 379 του ν. 4412/2016 (Aϋ 147) αντικακίςταται ωσ εξισ: 
«12. Η ιςχφσ τθσ περ. 35, του δευτζρου εδαφίου τθσ περ. 68, κακϊσ και του τρίτου εδαφίου των περ. 31, 
40, 59 και 82 τθσ παρ. 1 του άρκρου 377 αρχίηει τθν 1θ.1.2022.» 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ των 
άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,  

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

                                                           
5
 Μόνο εφόςον επιλεγεί θ διενζργεια κλιρωςθσ  για τθ ςυγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων 

6
 Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ προκιρυξθσ ςε δφο θμεριςιεσ οικονομικζσ εφθμερίδεσ ευρείασ κυκλοφορίασ, που 

προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του ωσ άνω προεδρικοφ διατάγματοσ ζχει καταργθκεί από 01.01.2018, ςφμφωνα με τθν παρ. 10 του 
άρκρου 379. Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ προκιρυξθσ ςε τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο ίδιο άρκρο, όταν ο 
διαγωνιςμόσ προκθρφςςεται από περιφερειακι υπθρεςία, καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 12 του άρκρου 379. 

7
 Θ υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν εταιρειϊν που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, απαιτείται ςφμφωνα με το άρκρο 8 

του ν. 3310/2005, ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων εκτιμϊμενθσ αξίασ ανϊτερθσ του ενόσ εκατομμυρίου ευρϊ 
(1.000.000,00 €) 

8
      Επιςθμαίνεται ότι, όπωσ προβλζπεται ςτο αρ. 65 του ν. 4172/2013, οι ςχετικζσ υπουργικζσ αποφάςεισ εκδίδονται κάκε ζτοσ. 

Ρρβλ. τισ με αρικμ.1024/2018 (Β 542) &  ΡΟΛ1173/2017 (Β 4049) ςχετικζσ αποφάςεισ του Υπουργοφ Οικονομικϊν. 
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 του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ.  

 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων 
(Ε..Η.ΔΗ..)»,  

 του άρκρου 99 του Νόμου 4727/2020  κατάργθςθ τθσ διακίνθςθσ, μζςω τθλεομοιοτυπίασ (fax), 
εγγράφων, διοικθτικϊν και μθ, μεταξφ των φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων ι νομικϊν οντοτιτων και των 
υπθρεςιϊν του Δθμοςίου, από τθν 1θ Ιανουαρίου 2021. Τπόχρεοι φορείσ για τθν εφαρμογι τθσ ρφκμιςθσ 
αυτισ είναι οι φορείσ του ςτενοφ δθμόςιου τομζα και ςυγκεκριμζνα το Δθμόςιο, οι οργανιςμοί τοπικισ 
αυτοδιοίκθςθσ α’ και β’ βακμοφ κακϊσ και τα νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου. 
 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 

αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω. 

Τισ Αποφάςεισ και ζγγραφα: 

 Το υπϋαρικ.πρωτ. 10508/6-3-20 ζγγραφο  τθσ 6θσ Υγειονομικισ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου –Διεφκυνςθ 
Τεχνικισ Υπθρεςίασ « Υποβολι Ρροτάςεων για χρθματοδότθςθ από τα Ρεριφερειακά Ρρογράμματα 
ΕΣΡΑ 2014-2020 ι οποιοδιποτε άλλο χρθματοδοτικό μζςο». 

 Τθν  υπϋαρικ.πρωτ.2979/9-03-2020 απόφαςθ Διοικιτριασ Γ.Ν. Αργολίδασ – Ν. Μ. Άργουσ  θ οποία 
εγκρίνει τα υπϋαρικ.πρωτ.1979/13-02-2020, 1980/13-02-2020 πρακτικά για τθν προμικεια 
λαπαροςκοπικοφ πφργου. 

 Το υπϋαρικ.πρωτ.3008/10-03-2020 ζγγραφο του Γ.Ν. Αργολίδασ – Ν. Μ. Άργουσ   με κζμα: Ρρόταςθ 
ζνταξθσ Ιατροτεχνολογικοφ Εξοπλιςμοφ και Θ/Μ Εξοπλιςμοφ ςτθν Ρρόςκλθςθ ΡΕΛ 77 ΤΟΥ ΕΡ 
Ρελοποννιςου   ςτα πλαίςια του ΕΣΡΑ 2014-2020. 

 Τθν υπϋαρικ. πρωτ. 781/12-3-2020 Ρρόςκλθςθ ΡΕΛ77 τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου –Ειδικι Υπθρεςία 
Διαχείριςθσ Ε.Ρ. Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου (ΑΔΑ: ΫΥΚ37Λ1-ΫΜΑ) για τθν Υποβολι προτάςεων ςτο 
Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα  «Ρελοπόννθςοσ» ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΙΟΤΘΤΑΣ : 2Β «Υποδομζσ Υποςτιριξθσ 
Ανκρϊπινου Δυναμικοφ» ο οποίοσ ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ 
Ανάπτυξθσ (ΕΤΡΑ) με Τίτλο : « ΕΡΕΚΤΑΣΘ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘ ΚΤΘΙΑΚΫΝ ΥΡΟΔΟΜΫΝ ΚΑΙ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ 
ΒϋΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ     » 

 Τθν   υπϋ αρικ. 2θ/30-04-2020 Κζμα:19ο  πράξθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου  (ΑΔΑ:ΪΥΒΟ4690Β4-Η72) του 
Γ.Ν. Αργολίδασ με κζμα  «Οριςμόσ Υπευκφνου Ρράξθσ & οριςμόσ Επιτροπϊν ςφνταξθσ , διαβοφλευςθσ 
και οριςτικοποίθςθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν ».  

 Τθν υπϋαρικ.2θ /30-04-2020 κζμα: 18ο πράξθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου (ΑΔΑ:Ϊ7Ψ04690Β4-ΩΝΜ) ζγκριςθ 
των υπϋαρκ.πρωτ.1979/13-02-2020 & 1980/13-02-2020 πρακτικϊν διαβοφλευςθσ Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραφϊν λαπαροςκοπικοφ πφργου. 

 Τθν υπϋαρικ. 5586/28-05-2020 Απόφαςθ του Διοικθτι τθσ  6θσ ΥΡΕ (ΑΔΑ:Ϊ5Υ9469ΘΔΜ-ΒΩΨ) «Ζγκριςθ 
ςκοπιμότθτασ » για τθν Ρρομικεια «Ιατροτεχνολογικοφ & Θ/Μ Εξοπλιςμοφ » του Γ.Ν. Αργολίδασ – Ν. Μ. 
Άργουσ   . 
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 Τθν υπϋ αρικ. 6θ/17-06-2020 Κζμα:2ο  πράξθ  του Δ.Σ (ΑΔΑ:ΪΗΜΡ4690Β4-ΪΩ) του Γ.Ν. Αργολίδασ  
Ν .  Μ .  Άργουσ με κζμα: «Ζγκριςθ πρακτικϊν τθσ Ρρόςκλθςθσ ΡΕΛ 77 του ΕΡ Ρελοπόννθςοσ για τον 
Εξοπλιςμό του Γενικοφ Νοςοκομείου Αργολίδασ – Ν. Μ. Άργουσ »με τθν οποία εγκρίκθκαν:    

1. τα υπϋαρικ.πρωτ.6643/10-06-2020 & 6636/10-06-2020 πρακτικά ελζγχου Διαβοφλευςθσ τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν τθσ πρόςκλθςθσ ΡΕΛ 77 ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2. θ  υπϋ αρικ. 2979/9-03-2020 Απόφαςθ  Διοικιτριασ του Γ. Ν. Αργολίδασ με τθν οποία εγκρίκθκαν τα 
υπϋαρικ.πρωτ.1979/13-02-2020, 1980/13-02-2020  πρακτικά τεχνικϊν προδιαγραφϊν & ζγκριςθ από 
άποψθ ςκοπιμότθτασ του ςυνόλου  τθσ πρόταςθσ ζντεκα (11) υποζργα,  

3. θ  υποβολι   πρόταςθσ ςτα πλαίςια τθσ Ρρόςκλθςθσ ΡΕΛ 77 του ΕΡ Ρελοπόννθςοσ για εξοπλιςμό του  
Γ. Ν. Αργολίδασ – Ν. Μ. Άργουσ. 

-      Θ υπϋαρικμ.πρωτ. 1428/25-05-2021 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ ΑΔΑ : Ϋ8ΘΑ4690Β4-ΔΙ0 

 Το   υπϋ αρικ.   3631/17-11-2021 (ΑΔΑ: ΫΨΫ57Λ1-ΤΓ7)  ζγγραφο   τθσ   Ειδικισ   Υπθρεςίασ   Διαχείριςθσ   
Ε.Ρ.   τθσ   Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου ζνταξθ τθσ Ρράξθσ «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΛΑΤΟΤΕΩΝΟΛΟΓΛΚΟΥ ΚΑΛ 
Θ/Μ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΛΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ ΑΓΟΛΛΔΑΣ - Ν. Μ. ΑΓΟΥΣ  ςτον άξονα 
προτεραιότθτασ  «Υποδομζσ υποςτιριξθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ» του Ε.Ρ. «Ρελοπόννθςοσ » με 
Κωδικό MIS (ΟΡΣ) 5056272  . 

-     Τθν υπ’ αρικ. 1θ/20-01-2021 πράξθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( ΑΔΑ: Ϋ88Ξ4690Β4-ΕΨΞ) του Γενικοφ 
Νοςοκομείου Αργολίδασ – Ν. Μ. Άργουσ κζμα:49ο ΕΘΔ Ρροετοιμαςία Διαγωνιςμοφ ΕΣΡΑ «Ρρομικεια 
Ιατροτεχνολογικοφ Εξοπλιςμοφ &  Θλεκτρομθχανολογικοφ Εξοπλιςμοφ» με κωδικό MIS( ΟΡΣ) : 5056272 με 
τθν οποία  :  
1. Εγκρίνει τθν Διενζργεια του Διαγωνιςμοφ του ζργου « Ρρομικεια Ιατροτεχνολογικοφ & 
Θλεκτρομθχανολογικοφ Εξοπλιςμοφ του Γενικοφ Νοςοκομείου Αργολίδασ – Ν. Μ. Άργουσ» με κωδικό MIS           
(ΟΡΣ) 5056272, ΣΑΕ 2020ΕΡ02610029 ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ρελοπόννθςοσ 2014-2020» ςυνολικοφ 
προχπολογιςμοφ 740.000€  ςυμπεριλαμβανομζνου του ΨΡΑ.  
2. Ορίηει Υπεφκυνο Ρράξθσ τον Ιωάννθ Κουκουφιλίππου  Υποδιευκυντι Τεχνικισ Υπθρεςίασ τθσ Ν. Μ. Άργουσ 
. 
 3. Ορίηει επιτροπι διενζργειασ –αξιολόγθςθσ: 1. Ταγαρά Μαρία, 2. Κωςτοφρο Ιωάννθ, 3. Ωατηι Ιωάννθ & 
Επιτροπι παραλαβισ : 1. Σιδζρθ Ευαγγελία, 2. Κοτταρά Γεωργία , 3. Τριανταφφλλου Αναςταςία. 
4. Ορίηει Οικονομικό υπόλογο τθσ πράξθσ τον κο Νικόλαο Γρίβα υπάλλθλο κλάδου ΔΕ Διοικθτικϊν 
Γραμματζων τθσ Ν. Μ. Άργουσ ωσ εκπρόςωπο – διαχειριςτι πλθρωμισ « Υπεφκυνοσ Λογαριαςμοφ» για τθν 
πλθρωμι του ζργου . 
 

-Το   υπϋαρικ. πρωτ. : 111791/21-04-2021  ζγγραφο  τθσ   Ε.Υ.Δ.Ε.Ρ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου Διατφπωςθ 
κετικισ γνϊμθσ για τα ςχζδια δθμοπράτθςθσ  των υποζργων 1-11 τθσ πράξθσ  με τίτλο « Ρρομικεια 
Λατροτεχνολογικοφ & Θλεκτρομθχανολογικοφ Εξοπλιςμοφ του Γενικοφ Νοςοκομείου Αργολίδασ – Ν. Μ. 
Άργουσ»  με κωδικό  MIS (ΟΡΣ) 5056272 ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 740.000€  ςυμπεριλαμβανομζνου του 
ΨΡΑ.  
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1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

 

 

Θμερομθνία 
αποςτολισ 

τθσ 
προκιρυξθσ 
ςφμβαςθσ 

ςτθν 
Επίςθμθ 

Εφθμερίδα 
τθσ 

Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΡΟΣ 
ΥΡΟΒΟΛΘΣ 

ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 
ΕΝΑΞΘΣ 

ΥΡΟΒΟΛΘΣ 
ΡΟΣΨΟΫΝ ΣΤΘΝ 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ 
ΡΛΑΤΨΟΜΑ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 
ΛΘΞΘΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 
ΡΟΣΨΟΫΝ ΣΤΘΝ 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ 
ΡΛΑΤΨΟΜΑ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 
ΛΘΞΘΣ 

ΥΡΟΒΟΛΘΣ 
ΕΝΤΥΡΫΝ 

ΡΟΣΨΟΫΝ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ 
ΑΡΟΣΨΑΓΙΣΘΣ 
ΡΟΣΨΟΫΝ 

25-05-2021 
Διαδικτυακι πφλθ 

www.promitheus.gov.gr  

28-05--2021                                   
ΘΜΕΑ: 

Ραραςκευι 

ΫΑ: 08:00 μ.μ. 

1-07-2021                                   
ΘΜΕΑ: Ρζμπτθ 

ΫΑ: 8:00 μ.μ. 

6-07-2021                                  
ΘΜΕΑ: Τρίτθ 

ΫΑ: 14:00 μ.μ. 

7-07-2021                                   
ΘΜΕΑ: Τετάρτθ 

ΫΑ: 10:00 π.μ. 

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 1-07-2021 Θμζρα Ρζμπτθ και ϊρα 8:00 μ.μ. 9 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ  
http://www.promitheus.gov.gr/  , τθν  7-07-2021 , θμζρα Τετάρτθ και ϊρα 10:00 π.μ.  

Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, 
μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), φςτερα από τθν παρζλευςθ 
τουλάχιςτον τριάντα πζντε (35) θμερϊν από τθν θμερομθνία αποςτολισ ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ τθσ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 27 παρ.1 ν. 4412/2016) και μζχρι τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ωσ άνω, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν με αρικμ. 56902/215/2-6-
2017 (Β’ 1924) Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ 
λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..). 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ10  

Ρροκιρυξθ11 τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 25-05-2021 
θμζρα Τρίτθ ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.   

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 12 

                                                           
9
 Κατά τον κακοριςμό των προκεςμιϊν παραλαβισ των προςφορϊν οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψθ τθν πολυπλοκότθτα τθσ ςφμβαςθσ 

και τον χρόνο που απαιτείται για τθν προετοιμαςία των προςφορϊν (άρκρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Θ ελάχιςτθ προκεςμία 
παραλαβισ των προςφορϊν ςτθν ανοιχτι διαδικαςία κακορίηεται : α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων από τισ διατάξεισ των 
άρκρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων από τισ διατάξεισ του άρκρου 121 του ίδιου 
νόμου, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43 παρ. 19 περ. α του ν. 4605/2019. 

10
  Ρρβλ. άρκρο 65, παρ.6 του ν.4412/2016.  

11
 Άρκρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 .  
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Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) 13   

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.14:  http://www.promitheus.gov.gr/ , όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
ςτθν πλατφόρμα ΕΣΘΔΘΣ ζλαβε Συςτθμικοφσ  Αφξοντεσ  Αρικμοφσ  : 

Τμιμα  1) Συςτθμικόσ αρικμόσ   107342, 

Τμιμα 2) Συςτθμικόσ αρικμόσ    107345,  

Τμιμα 3) Συςτθμικόσ αρικμόσ    107346, 

 Τμιμα 4)  Συςτθμικόσ αρικμόσ  107347, 

Τμιμα 5)  Συςτθμικόσ αρικμόσ   107348 , 

Τμιμα 6)  Συςτθμικόσ αρικμόσ   107349 , 

Τμιμα 7)  Συςτθμικόσ αρικμόσ   107350 , 

Τμιμα 8)  Συςτθμικόσ αρικμόσ   107351, 

Τμιμα 9) Συςτθμικόσ αρικμόσ    107352, 

Τμιμα 10) Συςτθμικόσ αρικμόσ  107353, 

Τμιμα 11) Συςτθμικόσ αρικμόσ  107354 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο , ςφμφωνα με το 
άρκρο 66 του Ν. 4412/2016 μετά από τθν θμερομθνία αποςτολισ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕΕΕ ):  

 ΑΓΟΛΙΔΑ  

 ΑΓΟΛΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΗ   

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράφου 
4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο  https://diavgeia.gov.gr/ 
ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΛΑΥΓΕΛΑ)15  

Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) 
:   https://gna.gr/   ςτθν διαδρομι : Νοςθλευτικι Μονάδα Άργουσ – Είςοδοσ ► Γραφείο Ρρομθκειϊν  ► 
Θλεκτρονικοί Διαγωνιςμοί . 

Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

                                                                                                                                                                                                      
12

 Άρκρο 66 Ν. 4412/2016. Θ παροφςα διακιρυξθ και οι προκθρφξεισ δεν δθμοςιεφονται ςε εκνικό επίπεδο, πριν από τθν 
θμερομθνία δθμοςίευςθσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ ΕΕ. Ϋςτόςο, θ δθμοςίευςθ μπορεί να πραγματοποιείται ςε κάκε 
περίπτωςθ ςε εκνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν ζχουν ενθμερωκεί ςχετικά με τθ δθμοςίευςθ εντόσ 48 ωρϊν από τθ βεβαίωςθ 
παραλαβισ τθσ προκιρυξθσ/ γνωςτοποίθςθσ. Ρρβλ. άρκρο 66 του ν. 4412/2016.   

13
 Σφμφωνα με τα άρκρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και τθν ΥΑ 57654, όπωσ ιςχφουν. 

14
 Άρκρο 36 του ν. 4412/2016. 

15
  Για τθν καταχϊριςθ των δθμοςιεφςεων ςτο ΚΘΜΔΘΣ  και ςτα λοιπά θλεκτρονικά μζςα (πχ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, TED, ιςτοςελίδα α.α.), 

βλζπε ΡΙΝΑΚΑ 2 με τίτλο :  «ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΤΧΙΑ ΚΑΣΑΧΩΡΙΗ ΣΟ ΚΗΜΔΗ ΣΩΝ ΣΑΔΙΩΝ ΤΜΒΑΗ (ΑΡΘΡΟ 38§3 
Ν.4412/16) Ε ΤΝΔΤΑΜΟ ΜΕ ΑΝΑΡΣΗΗ Ε ΛΟΙΠΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΕΑ, ΒΙΒΛΙΑ Ι & ΙΙ» , ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αρχισ, ςτθ 
διαδρομι Ανακζτουςεσ Αρχζσ/Γενικζσ Οδθγίεσ/Υποςτθρικτικό Υλικό. 
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Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό τφπο βαρφνει  τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ 
ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο 
Ραράρτθμα Ω του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ 
δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ16  

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, 
αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν 
χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

 

                                                           
16

 Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
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2. ΓΕΝΛΚΟΛ ΚΑΛ ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΣΥΜΜΕΤΟΩΘΣ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ,17  είναι τα ακόλουκα: 

1. θ με αρ. 2021/S 102-266873 Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ , όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ 
Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ , 

2.  το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+  

3. Θ παροφςα διακιρυξθ και τα παραρτιματά τθσ που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ  

4. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά 
με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

5. το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ  

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

«Τπουργικι Απόφαςθ 56902/215/2017 - ΦΕΚ 1924/Β/2-6-2017 « Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ 

λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων Ε..Η.ΔΗ..)  « Άρκρο 8 

Επικοινωνία και διακίνθςθ εγγράφων» 
Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ 
του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ 
Διαδικτυακισ πφλθσ http://www.promitheus.gov.gr. 

Επιβάλλονται ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ οι κάτωκι απαιτιςεισ με ςκοπό τθν προςταςία του εμπιςτευτικοφ 
χαρακτιρα των πλθροφοριϊν των ανωτζρω εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ : 

Ο οικονομικόσ φορζασ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικά και να μθ γνωςτοποιιςει ςε 
τρίτουσ (ςυμπεριλαμβανομζνων των εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ Σφπου), χωρίσ τθν 
προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, τα ανωτζρω ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που 
προκφπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείσ διαςφαλίηουν τθν τιρθςθ των απαιτιςεων αυτϊν από το 
προςωπικό τουσ, τουσ υπεργολάβουσ τουσ και κάκε άλλο τρίτο πρόςωπο που χρθςιμοποιοφν κατά τθν 
ανάκεςθ ι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Για το ςκοπό κατά τθν παραλαβι των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλει 
υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 με τθν οποία δθλϊνει τα ανωτζρω. 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο 10 θμζρεσ πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ, ςτθ 
ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία είναι 
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 Ϋσ «ζγγραφο διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ» ι «ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ», κατά τθν ζννοια τθσ περ. 14 τθσ παρ.1 του 
άρκρου 2 του ν. 4412/2016 . Επίςθσ, ςτθν ζννοια αυτι περιλαμβάνονται και θ διακιρυξθ ςτθν οποία αναφζρονται όλοι οι 
ειδικοί και γενικοί όροι ςφναψθσ και εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), οι 
ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που παρζχει θ ανακζτουςα αρχι δυνάμει τθσ παρ. 2 του άρκρου 67 και τθσ παρ. 2 του άρκρου 
297, το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ μετά των παραρτθμάτων αυτισ και θ τεχνικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων που περιλαμβάνει και τισ 
εφαρμοςτζεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 
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προςβάςιμθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ  http://www.promitheus.gov.gr/ . Αιτιματα παροχισ 
ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα 
οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν 
χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των 
ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο18.  

Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που 
τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για 
τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν 
παραλαβι των προςφορϊν,  

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν19. 

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα . 

 Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί εκτόσ από τθν ελλθνικι, και ςτθν , π.χ αγγλικι - γλϊςςα 
*ςυνολικά+ *μερικά+.  

Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των τμθμάτων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε 
περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ ελλθνικι ζκδοςθ.20 

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Ωάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 
(Αϋ188)21. Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική γλώζζα 

                                                           
18

 Ρρβλ τθν Υπουργικι Απόφαςθ με αρ. 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ 
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,  ΦΕΚ Βϋ1924/2017 (άρκρο 14) 

19
 Ρρβλ. άρκρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2  του ν. 4412/2016  

20
 Άρκρο 53, παρ.3 του ν. 4412/2016: Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (όπωσ περιγράφονται ςτθν παρ. 2.1.1) ςυντάςςονται 

υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και προαιρετικά και ςε άλλεσ γλϊςςεσ, ςυνολικά ι μερικά. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ 
μεταξφ των τμθμάτων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ ελλθνικι 
ζκδοςθ. 
Επιτρζπεται θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι 
επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του 
προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Ωάγθσ τθσ 05-10-61. 
Θ επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί 
Δικθγόρων. 
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επικςπωμένη είηε από ππόζωπο απμόδιο καηά ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε από ππόζωπο καηά 

νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει ζςνηασθεί ηο έγγπαθο. 22.  

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ 
Ωάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα 

ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική γλώζζα επικςπωμένη είηε από ππόζωπο απμόδιο καηά ηιρ 

διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε από ππόζωπο καηά νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει ζςνηασθεί 

ηο έγγπαθο.
23  

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν 
να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα *πχ αγγλικι+, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα γίνονται 
υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα24. 

2.1.5 Δγγπήζεηο (Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρκρου 72 ν. 4412/2016) 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι 
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 
του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13)25, που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του 
Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, 
το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου 
χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ 
επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό 
που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Ψ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα 
υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε 
μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ 
παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, 
το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ 
διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία  υποβολισ προςφορϊν26, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο 
ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ 
εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον 
οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό 
και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ  [ΡΑΑΤΗΜΑ V  Υποδείγματα Εγγυθτικϊν  ] . 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 

                                                           
22

 Άρκρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016, , όπωσ τροποποιικθκε από τθν παρ. 8 περ. α του άρκρου 43 του ν. 4605/2019. 
23

 Ρρβλ. άρκρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε  από τθν παρ. 7, περίπτωςθ α, υποπερίπτωςθ αβ του άρκρου 43 
του ν. 4605/2019. 

24
 Με τθν επιφφλαξθ τθσ εν όλω ι εν μζρει ςφνταξθσ των εγγράφων ςε άλλθ γλϊςςα 

25
  Ρρβλ.  άρκρο 120 Ν.4512/2018 (ΨΕΚ Αϋ 5/17.1.2017), κακϊσ και  άρκρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018  (ΨΕΚ Αϋ 93/31.5.2018), 

26
 Ρρβλ. άρκρο 72 παρ. 4 περ. θ του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017. 
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2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα 
και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου (Ε.Ο.Ω.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ 
καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 
Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.27 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι28 για τθν υποβολι προςφοράσ29.  

 3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.30   

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο31 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ32, που αντιςτοιχεί 
ςτο 2% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ  εκτόσ ΦΡΑ33 του κάκε τμιματοσ . ωσ ακολοφκωσ :  

α/α         CPV 
Ρεριγραφι 
Είδουσ  

Μονάδα 
Μζτρθςθσ 

Ροςότθτα 

Συνολικόσ 
προχπολογιςμόσ  
(€)ςυμπεριλαμβα

νομζνου του   
ΨΡΑ 

Συνολικόσ 
προχπολογιςμόσ  

(€) Ωωρίσ ΨΡΑ 
  

Φψοσ 
εγγυθτικισ 
ςυμμετοχισ 

(2%)                     
ΑΝΑ ΤΜΘΜΑ  

                                                           
27

 Στον βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 
Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι A.A. επιφυλάςςουν 
για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ 
μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ 
τθσ Ζνωςθσ. 

28
 Ρρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 

29
 Ππου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μποροφν να διευκρινίηουν ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τον τρόπο με τον οποίο οι ενϊςεισ 

οικονομικϊν φορζων κα πρζπει να πλθροφν τισ απαιτιςεισ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ ι τεχνικισ και 
επαγγελματικισ ικανότθτασ κατά τα άρκρα 75, 76 και 77, εφόςον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικοφσ λόγουσ και είναι 
ςφμφωνο με τθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ  (πρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016). 

30
 Ρρβλ. Άρκρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

31
 Ρρβλ παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρκρου 72 του ν.4412/2016. 

32
 Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 

υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΨΡΑ, του/των προςφερομζνου/ων τμιματοσ/τμθμάτων (Ρρβλ. άρκρο 72 παρ. 
1α ν. 4412/2016). 

          Το ποςοςτό τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, με 
ανάλογθ ςτρογγυλοποίθςθ, μθ ςυνυπολογιηομζνων των δικαιωμάτων προαίρεςθσ και παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ, (άρκρο 72 
παρ. 1 περ. α εδάφιο πρϊτο του ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 5α του άρκρου 43 ν. 4605/2019 (Α’ 52)).   
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1 

Ψωτιςμόσ 
χειρουργείου 
CPV 33167000-8 

Ωειρουργικοί 
Ρροβολείσ 
Οροφισ με 
Δορυφόρο 

Τεμάχιο 4 75.000,00 € 60.483,87 € 2% 1.209,68 € 

2 

Συςκευζσ 
αναιςκθςίασ CPV 
33172100-7 

Ρλιρθ 
Αναιςκθςιολογ
ικά 
Συγκροτιματα  

Τεμάχιο 3 120.000,00 € 96.774,19 € 2% 1.935,48 € 

3 
Αντλίεσ 
κερμότθτασ CPV 
42511110-5 

Σφςτθμα 
Αντλίασ 
Κερμότθτασ  

Τεμάχιο 1 210.000,00 € 169.354,84 € 2% 3.387,10 € 

4 

Εξοπλιςμόσ 
αίκουςασ 
χειρουργείου 
εκτόσ από 
τράπεηεσ CPV 
33192340-7 

Λαπαροςκοπικ
ό Σφςτθμα FULL 
HD 

Τεμάχιο 1 90.000,00 € 72.580,65 € 2% 1.451,61 € 

5 

Συςκευζσ 
ακτινογραφίασ 
CPV 33111600-7 

Ακτινογραφικό 
Μθχάνθμα 
Τφπου C-ARM 

Τεμάχιο 1 60.000,00 € 48.387,10 € 2% 967,74 € 

6 

Εξοπλιςμόσ 
χειρουργείου 
CPV 33162100-4 

Ρλυντιριο 
Ωειρουργικϊν 
Εργαλείων  

Τεμάχιο 1 40.000,00 € 32.258,06 € 2% 645,16 € 

7 Μονάδα 
υπεριχων CPV 
33112200-0 

Ψορθτόσ 
Υπερθχοτομογρ
άφοσ 
Καρδιολογικισ 
Ωριςθσ 

Τεμάχιο 1 35.000,00 € 28.225,81 € 2% 564,52 € 

8 

Μονάδα 
υπεριχων CPV 
33112200-0 

Υπερθχοτομογρ
άφοσ 
Καρδιολογικισ 
Ωριςθσ 

Τεμάχιο 1 50.000,00 € 40.322,58 € 2% 806,45 € 

9 
Ψορεία CPV 
33192160-1 

Ψορεία 
Μεταφοράσ 
Αςκενϊν  

Τεμάχιο 7 25.000,00 € 20.161,29 € 2% 403,23 € 

10 

Λατρικοί 
εξοπλιςμοί CPV 
33141620-2 

Διακερμία 
Διπολικι 
(Ουρολογικισ 
Ωριςθσ) 

Τεμάχιο 1 22.000,00 € 17.741,94 € 2% 354,84 € 

11 

Εξοπλιςμόσ 
ουρολογικϊν 
ερευνϊν CPV 
33125000-2 

Εφκαμπτο 
Κυςτεοςκόπιο 

Τεμάχιο 1 13.000,00 € 10.483,87 € 2% 209,68 € 

          740.000,00 € 596.774,19 €     

Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ 
ςυμμετοχισ υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, του/των προςφερομζνου/ων τμιματοσ/τμθμάτων 
τθσ ςφμβαςθσ.  

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται.  
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Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν 
τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. {Πρβ. άρκρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε  με τθν περ. 4 του άρκρου 107 του ν. 

4497/2017 (Α' 171) ) και τθν παρ. 5 περ. β, γ και δ του άρκρου 43 του ν. 4605/2019 (Α’ 52) - 

2.2.2.3. Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν :  

α) ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, 

β) παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8 ,  

γ) δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά  

δ) δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ34  

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ 
φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι 
ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ35 καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία 
ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, 
ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ 
Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), 
κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, 

                                                           
34

 Ρρβλ άρκρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017. 
35

 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.  
 Ειδικότερα, επιςθμαίνεται ότι:  
 α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων, θ αναφορά ςτο ΕΕΕΣ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ” νοείται, δεδομζνθσ τθσ 

ωσ άνω νομοκετικισ μεταβολισ, ωσ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα 
ςτο Μζροσ ΛΛΛ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ,  

 β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων, οι ανακζτουςεσ αρχζσ πρζπει να προςαρμόηουν το ςχετικό πεδίο του Μζρουσ ΙΙΙ.Α του 
ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί τθσ αναφοράσ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, δεδομζνθσ τθσ ωσ άνω νομοκετικισ 
μεταβολισ, να κζτουν τθ φράςθ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτο ΤΕΥΔ 
αφορά, ομοίωσ, μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ. 
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για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι 
απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ 
ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ 
Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 
τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και 
τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν 
αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία 
ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (IKE), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά  ςτουσ 
διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτον 

Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου36. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί 

με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με 

αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν ο  οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι 
νομοκεςία ι/και   

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο  οικονομικόσ φορζασ ζχει 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ 
του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 

                                                           
36

 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 τελευταία δφο εδάφια του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 107 περ. 7 του ν. 
4497/2017 
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Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των 
δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι 
τουσ.37 

ι/και 

γ) θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ 
του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ 
«υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ 
ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ 
Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι 
οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. 

 Οι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ. 38 

2.2.3.3  ( Διατθρείται για λόγουσ αρίκμθςθσ ) 
2.2.3.4. Αποκλείεται39 από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ 
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ40:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/201641,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ 
ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,42  

                                                           
37

 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα    
περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων) ςτο τυποποιθμζνο ζντυπο 
υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016.  

38
 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 2 περίπτωςθ γ του ν. 4412/2016 , θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 39 του ν. 4488/2017. 

39
 Οι λόγοι τθσ παραγράφου 4 αποτελοφν δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά 

ςυνζπεια, θ Α.Α. δφναται να επιλζξει ζναν, περιςςότερουσ, όλουσ ι ενδεχομζνωσ και κανζναν από τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ 
τθσ παρ. 4, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, ειδικζσ 
περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ (πρβλ. αιτιολογικι ζκκεςθ νόμου 4412/2016 - άρκρο 73 παρ. 4). 
Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι θ επιλογι από τθν Α.Α. λόγου/ων αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4 διαμορφϊνει αντιςτοίχωσ τισ επιλογζσ τθσ 
ςτα ςχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του ΤΕΥΔ (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), κακϊσ και τα 
μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. 

40
  Ειδικά για τουσ δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ πρβλ. τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 20 τθσ Αρχισ (ΑΔΑ: ΫΞ3ΟΞΤΒ-95) 

 
41

 Θ ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικοφ φορζα κατά τθν ζννοια τθσ 
περίπτωςθσ κϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73. Ρρβλ. άρκρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 
107 περ. 1 του ν. 4497/2017. 

42
 Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι ςτο 

Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2.  
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(γ) αν με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ.3β του αρκρ. 44 του Ν3959/2011 θ ανακζτουςα αρχι διακζτει επαρκϊσ 
εφλογεσ ενδείξεισ υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ 
φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα 
κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του ν. 
4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ 
ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται 
για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει 
αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται 
κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  

(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ. 43 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παροφςασ παραγράφου, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 
αποδεδειγμζνα ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ . 

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίςθσ, οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ  

ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005, όπωσ 

ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ)44. ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ  ΣΤΗΝ ΡΑΟΥΣΑ ΔΙΑΚΗΥΞΗ . 

2.2.3.6. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι 
παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  

2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)45 και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι 

                                                           
43

 Ρρβλ. παράγραφο 10 του άρκρου 73 ν.4412/2016, θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.Επίςθσ, πρβλ. 
υπ’ αρικμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 ζγγραφο τθσ Αρχισ (ΑΔΑ Ϊ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) ςχετικά με τθν απόφαςθ ΔΕΕ τθσ 24 Οκτωβρίου 

2018 ςτθν υπόκεςθ C-124/2017.  
44

 Ο λόγοσ αποκλειςμοφ τθσ παρ. 2.2.3.5 τίκεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ μόνο εφόςον θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ υπό ανάκεςθ 
ςφμβαςθσ υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίσ ΨΡΑ. Κατά το ςτάδιο τθσ υποβολισ τθσ προςφοράσ θ μθ ςυνδρομι του ανωτζρω 
εκνικοφ λόγου αποκλειςμοφ δθλϊνεται ςτο αντίςτοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ *αμιγϊσ εκνικοί λόγοι αποκλειςμοφ+ 
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τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το 
ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του 
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ 46. 

2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/201647. 

2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Κριτιρια Επιλογισ48  

2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο  

(άρκρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 ) 

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ 
τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 
4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 
Ωϊρου (Ε.Ο.Ω) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα.  

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο .   

                                                                                                                                                                                                      
45

 Ρρβλ. παράγραφο 1 του άρκρου 74 ν.4412/2016, θ οποία τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017. 
46

 Ρρβλ παρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016.   
47

  Ρρβλ. απόφαςθ υπ’ αρικμ. 50844 (ΨΕΚ 279 τεφχοσ ΥΟΔΔ, 17-05-2018), με τθν οποία ζχει ςυςτακεί και ςυγκροτθκεί θ επιτροπι 
τθσ παρ 9 του άρκρου 73 του ν.4412/2016.  

48
 Επιςθμαίνεται ότι όλα τα κριτιρια επιλογισ είναι προαιρετικά, τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ κατά τθν κρίςθ και τθ 

διακριτικι ευχζρεια τθσ A.A. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 75 
παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι οι A.A. μποροφν να επιβάλλουν ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ ωσ απαιτιςεισ 
ςυμμετοχισ μόνο τα κριτιρια που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Ζχουν τθ δυνατότθτα, κατά ςυνζπεια, 
να επιλζξουν ζνα, περιςςότερα ι όλα ενδεχομζνωσ τα ωσ άνω κριτιρια επιλογισ, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά 
τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ.  
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2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα  

«άρκρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016» 

Για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ θ Ανακζτουςα Αρχι δεν απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ να προςκομίςουν ςτοιχεία προσ απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειάσ 
τουσ. 

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

« άρκρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016» 

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι 
οικονομικοί φορείσ  

α) να διακζτουν το απαιτοφμενο τεχνικό προςωπικό 

β) να διακζτουν τθν απαιτοφμενθ τεχνογνωςία 

γ) να διακζτουν τον απαιτοφμενο τεχνικό εξοπλιςμό. 

δ) να διακζτουν πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ 
αναγνωριςμζνων ικανοτιτων, με τα οποία (πιςτοποιθτικά) βεβαιϊνεται θ καταλλθλότθτα των προϊόντων, 
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα ςφμφωνα με το ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛ 
τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο  

«άρκρο 82 ν. 4412/2016)» 

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με: 

1. Ριςτοποίθςθ ςφμφωνα με το πρότυπο EN ISΟ 9001:2008 (ι νεότερο) για τθ διαςφάλιςθ ποιότθτασ που 
πρζπει να διακζτει ο προμθκευτισ.  

2. Ριςτοποίθςθ ςφμφωνα με το πρότυπο EN ISO 14001:2004 (ι νεότερο) για τθν περιβαλλοντικι διαχείριςθ 
που πρζπει να διακζτει ο καταςκευαςτισ ι ο προμθκευτισ. 

3.Οι προμθκευτζσ πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τθν Δ.Υ. 8δ/Γ.Ρ. οικ./1348/2004 «Αρχζσ και κατευκυντιριεσ 
γραμμζσ ορκισ πρακτικισ διανομισ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων» όπωσ ιςχφει . 

4. Οι προμθκευτζσ οφείλουν να είναι ενταγμζνοι ςε πρόγραμμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ Α.Θ.Θ.Ε. βάςθ του 
Ρ.Δ. 117/2004.  

5. Ριςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ κατά ISO 13485/2003 (ι νεότερο), τόςο του καταςκευαςτικοφ οίκου, όςο και 
του προμθκευτι (διακίνθςθ και τεχνικι υποςτιριξθ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων), κακϊσ και πλιρθ 
τεκμθριωμζνα πιςτοποιθτικά ςιμανςθσ ϊςτε να ικανοποιοφνται οι αντίςτοιχεσ απαιτιςεισ των ςχετικϊν 
οδθγιϊν τθσ Ε.Ε (Οδθγία 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου «Ρερί των ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων» (ΕΕ L 169/12-
7-1993), όπωσ τροποποιθμζνθ ιςχφει, προσ τισ διατάξεισ τθσ οποίασ εναρμονίςτθκε θ εκνικι νομοκεςία με 
τθν υπ’ αρικ. ΔΥ8δ/Γ.Ρ.οικ.130648/30-9-2009 Κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ και Οικονομικϊν, 
Ανάπτυξθσ και Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (Ψ.Ε.Κ. Βϋ 2198/2-10-2009)) και το προςφερόμενο είδοσ 
να διατίκενται ςτο εμπόριο ςφμφωνα με το νόμο (ΚΥΑ ΔΥ8δ/Γ.Ρ.οικ.138648/2009). 

ΣΘΜΕΛΫΣΘ: Για τθν αντλία κερμότθτασ δεν απαιτείται να κατατεκοφν τα ανωτζρω 3,4 & 5. 
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2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ  

« άρκρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016 » 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια  ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι 
ικανότθτα (τθσ παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ 
φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ 
τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των 
οποίων ςτθρίηονται.  

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων  (Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρκρου 78  ν. 4412/2016). 

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ:  

α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3  

και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4,  2.2.6 , 2.2.7  και ,2.2.8 τθσ παροφςθσ, 
προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο 
από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με 
το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα  VII, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με 
τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986.  

Το ΕΕΕΣ49 καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου  του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 
και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  του 
ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ VII  τθσ παροφςασ . 

Θ προσ ανάκεςθ ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτα κάτωκι  τμιματα : 

Συςτθμικοί Αρικμοί 
α/α 

Τμθμάτων 
CPV Ρεριγραφι Είδουσ 

Μονάδα 
Μζτρθςθσ 

Ροςότθτα 

107342 1 
Ψωτιςμόσ χειρουργείου CPV 

33167000-8 
Ωειρουργικοί Ρροβολείσ 
Οροφισ με Δορυφόρο 

Τεμάχιο 4 

107345 2 
Συςκευζσ αναιςκθςίασ            CPV 

33172100-7 
Ρλιρθ Αναιςκθςιολογικά 

Συγκροτιματα 
Τεμάχιο 3 

107346 3 
Αντλίεσ κερμότθτασ                   

CPV 42511110-5 
Σφςτθμα Αντλίασ 

Κερμότθτασ 
Τεμάχιο 1 

107347 4 
Εξοπλιςμόσ αίκουςασ 

χειρουργείου εκτόσ από τράπεηεσ                                       
CPV 33192340-7 

Λαπαροςκοπικό Σφςτθμα 
FULL HD 

Τεμάχιο 1 
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 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουκα Μζρθ: Μζροσ Ι Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν 
ανακζτουςα αρχι, Μζροσ ΙΙ Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα, Μζροσ ΙΙΙ Κριτιρια αποκλειςμοφ, Μζροσ IV 
Κριτιρια Επιλογισ, Μζροσ VI Τελικζσ δθλϊςεισ.  
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107348 5 
Συςκευζσ ακτινογραφίασ CPV 

33111600-7 
Ακτινογραφικό Μθχάνθμα 

Τφπου C-ARM 
Τεμάχιο 1 

107349 6 
Εξοπλιςμόσ χειρουργείου CPV 

33162100-4 
Ρλυντιριο Ωειρουργικϊν 

Εργαλείων 
Τεμάχιο 1 

107350 7 
Μονάδα υπεριχων                      

CPV 33112200-0 

Ψορθτόσ 
Υπερθχοτομογράφοσ 

Καρδιολογικισ Ωριςθσ 
Τεμάχιο 1 

107351 8 
Μονάδα υπεριχων                  CPV 

33112200-0 
Υπερθχοτομογράφοσ 

Καρδιολογικισ Ωριςθσ 
Τεμάχιο 1 

107352 9 
Ψορεία                                          

CPV 33192160-1 
Ψορεία Μεταφοράσ 

Αςκενϊν 
Τεμάχιο 7 

107353 10 
Λατρικοί εξοπλιςμοί                 CPV 

33141620-2 
Διακερμία Διπολικι 

(Ουρολογικισ Ωριςθσ) 
Τεμάχιο 1 

107354 11 
Εξοπλιςμόσ ουρολογικϊν 
ερευνϊν   CPV 33125000-2 

Εφκαμπτο Κυςτεοςκόπιο Τεμάχιο 1 

 

Οι Οικονομικοί φορείσ που κα ςυμμετζχουν ςτθν παροφςα διαδικαςία κα  πρζπει να ςυμπλθρϊςουν  ζνα 
ΕΕΕΣ για κάκε τμιμα. 

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν ( Πρβλ. άρκρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019 (52

 
Α’) ). 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο 
είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα (Ρρβλ. 

άρκρο 79Α του ν. 4412/2016, το οποίο προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017) ωσ  προκαταρκτικι απόδειξθ 
των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1  τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι 
μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.50  

Ϋσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

                                                           
50

 Επιςθμαίνεται ότι θ ανωτζρω δυνατότθτα εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια του οικονομικοφ φορζα.  Εξακολουκεί να 
υφίςταται θ δυνατότθτα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που αναφζρονται ςτα τελευταία δφο 
εδάφια του άρκρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 
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2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα51 52 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ 
περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201653. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τθσ   
παραγράφου  2.2.6  54. 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου 
ςτθρίηεται, εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.455. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν και 
ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται : 

 ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που ζχει 
ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν56. 

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ 
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν57. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ τουσ. 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά.58 
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 Ρρβ. άρκρο 80 ν. 4412/2016  Επιςθμαίνεται, περαιτζρω ότι θ A.A. ηθτάει από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να προςκομίςουν μόνο 
εκείνα τα αποδεικτικά μζςα που ανταποκρίνονται ςτουσ λόγουσ αποκλειςμοφ και ςτα κριτιρια επιλογισ που ζχει ορίςει ςτα 
άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8 τθσ παροφςασ. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτιςει ελάχιςτα επίπεδα χρθματοοικονομικισ επάρκειασ 
των οικονομικϊν φορζων, τότε δεν κα ηθτιςει οφτε τα αποδεικτικά μζςα τθσ παρ. Β.3 τθσ παροφςασ   

52
  Για τον χρόνο ζκδοςθσ και ιςχφοσ των αποδεικτικϊν μζςων, πρβλ και το με αρ πρωτ 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ : 66ΓΡΟΞΤΒ-Η9Κ) 

ζγγραφο τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ.  
53

 Ρρβλ άρκρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
54

 Ρρβλ άρκρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
55

 Θ αναφορά ςτθν παρ. 2.2.3.4 προβλζπεται εφόςον θ A.A. ορίςει ςτθ Διακιρυξθ ζναν, περιςςότερουσ ι όλουσ τουσ λόγουσ 
αποκλειςμοφ τθσ εν λόγω παραγράφου. Συμπλθρϊνεται αναλόγωσ  (πρβλ παρ. 1 άρκρο 78 ν. 4412/2016. 

56
 Ρρβλ άρκρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 

57
  Ρρβ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ του 

ν. 4605/2019. 
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α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι του59. 

Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ 
ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 
λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2  και 2.2.3.460 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν 
περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από 
τθν υποβολι του61  

Λαμβανομζνου υπόψθ του ςφντομου, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, χρόνου ιςχφοσ των πιςτοποιθτικϊν 
φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ που εκδίδονται από τουσ θμεδαποφσ φορείσ, οι οικονομικοί 
φορείσ μεριμνοφν να αποκτοφν εγκαίρωσ πιςτοποιθτικά, τα οποία να καλφπτουν και τον χρόνο υποβολισ τθσ 
προςφοράσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμζνου να τα 
υποβάλουν, εφόςον αναδειχκοφν προςωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιςτοποιθτικά υποβάλλονται μαηί με τα 
υπόλοιπα αποδεικτικά μζςα από τον προςωρινό ανάδοχο  μζςω του υποςυςτιματοσ  ςτον φάκελο 
«δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου». 
 

                                                                                                                                                                                                      
58

 Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε διαγωνιςμοφσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 

 1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων 

εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 
4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, ζνορκεσ 
βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων: 
 Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, υπό 

τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί από 
δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν 
κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ 
(APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Ωάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ (βλ. 
και ςθμείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία ζχουν επικυρωκεί από 

δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' 
τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν εγγράφων, εφόςον 

υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.   
59

  Ρρβλ. παρ. 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι  προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7 περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ του ν. 
4605/2019. 

60
 Εφόςον θ ανακζτουςα αρχι τθν επιλζξει ωσ λόγο αποκλειςμοφ. 

61
  Ρρβλ. παρ. 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7 περ. α υποπερίπτωςθ αδ’ του ν. 

4605/2019. 
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Επιπλζον υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ αναδόχου αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αφορά 
Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ.  

Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται 
υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ 
και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν υπό 
πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία 
εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα.  

Το πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται 
από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ 
κάκε φορά ιςχφουν.  

Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε 
εκκακάριςθ.  

Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ 
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ 
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων62. 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ 
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του63 από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που 
ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία 
λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.   

Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ 
διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του 
πιςτοποιθτικοφ64 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το 
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα ζγγραφα ι τα 
πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν 
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι 
διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - 
μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 
κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του 
επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

                                                           
62 Με εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ”, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet. 
63

      Ρρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ του 
ν. 4605/2019. 

64
  Ρρβ. άρκρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 46 περ. α’ του ν. 4605/2019.  
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δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν65, εφόςον ο προςωρινόσ 
ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία. *Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ οι εταιρείεσ που είναι ειςθγμζνεσ ςτο 
Χρθματιςτιριο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ και υποβάλλουν περί τοφτου υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου 
εκπροςϊπου τουσ+: 

Ειδικότερα ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από 
το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ  είναι ονομαςτικζσ, το οποίο να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του,66 κακϊσ και αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των μετόχων 
τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι 
καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα 
υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

Εάν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι αλλοδαπι ανϊνυμθ εταιρία, και εφόςον ζχει, κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ 
τθσ, ονομαςτικζσ μετοχζσ προςκομίηει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο 
να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με αρικμό των μετοχϊν του 
κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ με θμερομθνία 
το πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ ι κάκε άλλο ςτοιχείο από το οποίο να 
προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί τισ τελευταίεσ 
30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ. 

Σε διαφορετικι περίπτωςθ, δθλαδι εφόςον κατά το δίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει τθν ζδρα τθσ  δεν ζχει 
ονομαςτικζσ μετοχζσ, υποβάλλει βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν από 
αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηει υπεφκυνθ διλωςθ του 
διαγωνιηόμενου, ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ μετόχων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των μετοχϊν 
και αν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, ςχετικι κατάςταςθ μετόχων (με 1%), ςφμφωνα με τθν τελευταία 
Γενικι Συνζλευςθ, αν οι μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί ςτθν εταιρεία. Αν δεν προςκομιςκεί κατάςταςθ κατά τα 
ανωτζρω, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ λόγουσ που οι μζτοχοι αυτοί δεν τθσ είναι γνωςτοί. 

Θ ανακζτουςα αρχι δεν υπειςζρχεται ςτθν κρίςθ τθσ ωσ άνω αιτιολογίασ. Δφναται, ωςτόςο, να  αποδείξει τθ 
δυνατότθτα υποβολισ τθσ κατάςταςθσ μετόχων, και μόνο ςτθν περίπτωςθ αυτι θ εταιρεία αποκλείεται από 
τθν παροφςα διαδικαςία. 

Ρεραιτζρω, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ των 
Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των 
μθτρϊων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005» 67.  

ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ κατάκεςθ για τθν ανωτζρω παρ. ε  ΣΤΗΝ ΡΑΟΥΣΑ ΔΙΑΚΗΥΞΗ  (Διατθρείται για λόγουσ 
αρίκμθςθσ ). 

και 

ςτ) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

                                                           
65

 Ρρβλ. άρκρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.   
66

  Ρρβ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ του 
ν. 4605/2019. 

67
 Θ ΚΥΑ εκδόκθκε κατ’ εξουςιοδότθςθ του άρκρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.  
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B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν 
πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και 
αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ.  

Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να 
αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ 
όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.68 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο. 

Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν 
ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον 
ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,69 εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ 
ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείσ δεν απαιτείται  να προςκομίςουν δικαιολογθτικά. 

ΔΙΑΤΗΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΙΘΜΗΣΗΣ . 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν 
πιςτοποιθτικά εκδιδόμενα από επίςθμα ινςτιτοφτα ι επίςθμεσ υπθρεςίεσ ελζγχου τθσ ποιότθτασ 
αναγνωριςμζνων ικανοτιτων , με τα οποία βεβαιϊνεται θ καταλλθλότθτα των αγακϊν , επαλθκευόμενθ με 
παραπομπζσ ςε οριςμζνεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ι πρότυπα. 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα πιςτοποιθτικά 
που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.7. & ότι ηθτείται ςχετικά ςτο  ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛ τθσ παροφςασ . 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ 

                                                           
68

 Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ Α.Α. απαιτεί ςτθν εκάςτοτε διακιρυξθ, κατά 
περίπτωςθ, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ βεβαίωςθ εγγραφισ ςε ζνα από τα ςχετικά 
Επιμελθτιρια/ Μθτρϊα, κατά περίπτωςθ . 

69
  Ρρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7 α ςθμείο αδ’ του ν. 

4605/2019. 
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μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, 
το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του 70.  

 Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ 
εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.. ςε ςϊμα, ςε 
περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ 
διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι 
προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΗ), αρκεί θ υποβολι αυτοφ, 
εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.  

Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν 
(όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΨΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του 
οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν 
να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ  του νόμιμου 
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ  του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι 
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν 
θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, 
ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του 
οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ71 που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό 
πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

                                                           
70

  Ρρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ 
του ν. 4605/2019.  

71
 Ρρβλ άρκρο 83 ν. 4412/2016.  
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Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.72 

 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο73  

Κριτιριο ανάκεςθσ74 τθσ Σφμβαςθσ75 είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά: 

 βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ76, θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων : 

 

 

α/α ΚΛΤΘΛΑ ΒΑΚΜΟΛΟΓΘΣΘΣ 
 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ 
ΒΑΥΤΘΤΑΣ 

1 
Τεχνικά χαρακτθριςτικά είδουσ                                                                                                               
( κάκε επιμζρουσ προδιαγραφι του είδουσ  βακμολογείται ιςότιμα ) 

50,00% 

2 
Ωρόνοσ Ραράδοςθσ                                                                                                                                
( παράδοςθ ςτο ιμιςυ  του αρχικοφ προβλεπόμενου χρόνου βακμολογείται  με 
120%) 

2,00% 

3 

Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ                                                                                                                                
(  χρόνοσ εγγφθςθσ ίςοσ με τθν απαίτθςθ τθσ διακιρυξθσ βακμολογείται με 100 
βακμοφσ )  ( χρόνοσ εγγφθςθσ ενόσ επιπλζον ζτουσ βακμολογείται με 110 βακμοφσ )                                                                                     
( χρόνοσ εγγφθςθσ δφο επιπλζον ετϊν  βακμολογείται με 120 βακμοφσ ) 

35,00% 

                                                           
72

 Ρρβλ. άρκρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Θ ωσ άνω δζςμευςθ κα μποροφςε να προκφπτει από ιδιωτικό ςυμφωνθτικό 
μεταξφ προςφζροντοσ και τρίτου, ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται, ι από οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο μζςο 

73
 Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ), παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296) 
74

 Τα κριτιρια ανάκεςθσ κα πρζπει να ςυνδζονται με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 8 του άρκρου 86 
του ν. 4412/2016. Διαςφαλίηουν τθ δυνατότθτα αποτελεςματικοφ ανταγωνιςμοφ και ςυνοδεφονται από προδιαγραφζσ που 
επιτρζπουν τθν αποτελεςματικι επαλικευςθ των πλθροφοριϊν που παρζχονται από τουσ προςφζροντεσ, προκειμζνου να 
αξιολογείται ο βακμόσ ςυμμόρφωςισ τουσ προσ τα κριτιρια ανάκεςθσ. Εάν υπάρχουν αμφιβολίεσ, οι Α.Α. επαλθκεφουν 
αποτελεςματικά τθν ακρίβεια των πλθροφοριϊν και αποδείξεων, τισ οποίεσ παρζχουν οι προςφζροντεσ (παρ. 9 άρκρου 86). 
Ρρβλ και Κατευκυντιρια Οδθγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΫΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΨ)  

75
 Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ) παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296). 
76

 Στθν περίπτωςθ αυτι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά κα πρζπει να εκτιμάται βάςει τθσ καλφτερθσ 
αναλογίασ τιμισ-ποιότθτασ, πράγμα το οποίο κα πρζπει να λαμβάνει ςτοιχεία αποτελεςματικότθτασ ςε ςχζςθ με τθν τιμι ι το 
κόςτοσ. Ρρβλ αιτιολογικι ζκκεςθ νόμου 4412/2016, άρκρο 86, ς. 23 και αιτιολογικι ςκζψθ 92 Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ 
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4 
Ανταλλακτικά για τουλάχιςτον δζκα (10)  ζτθ (για κάκε επιπλζον ζτοσ θ βακμολογία 
προςαυξάνεται κατά 5 βακμοφσ)  10,00% 

5 

Συμβόλαιο Συντιρθςθσ μετά το χρόνο τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ  

3,00% Εξουςιοδοτθμζνα Συνεργεία Τεχνικισ Υποςτιριξθσ  

Εγκατάςταςθ ,  Εκπαίδευςθ Ρροςωπικοφ & Τεχνικισ Υπθρεςίασ 

  ΑΚΟΛΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΫΝ ΒΑΥΤΘΤΑΣ                                          100,00% 

2.3.2 Βαζκνιόγεζε θαη θαηάηαμε πξνζθνξώλ 77  

Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που 
ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 120 βακμοφσ 
όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου.   

Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.  

Θ βακμολόγθςθ πρζπει να είναι πλιρωσ και ειδικά αιτιολογθμζνθ και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, 
εκτόσ από τθ βακμολογία, και τθν λεκτικι διατφπωςθ τθσ κρίςθσ ανά κριτιριο. 

Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ ςυντελεςτι 
βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα προκφπτει από  το 
άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων. 

Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο :  

U = ς1χΚ1 + ς2χΚ2 +……+ςνχΚν 

Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν αποκλίςεισ 
από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ. 

Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο λόγο 
τθσ προςφερκείςασ τιμισ  προσ τθν βακμολογία τθσ (ιτοι αυτι ςτθν οποία το Λ είναι ο μικρότεροσ 
αρικμόσ), ςφμφωνα με τον τφπο που ακολουκεί.  

Λ = 
                     Ρροςφερκείςα τιμι                   

Τελικι βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ 

Ο βακμόσ αξιολόγθςθσ ςτρογγυλοποιείται ςτο δεφτερο (2ο) δεκαδικό ψθφίο. 

Επιςθμαίνεται ότι τα κόςτθ Ρλιρουσ Συντιρθςθσ – Επιςκευισ του Ρίνακα Ρ2 ςφμφωνα με το Ραράρτθμα 
IV-Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ δεν περιλαμβάνονται ςτον προχπολογιςμό του κάκε είδουσ. 

2.3.3 Ηιεθηξνληθνί πιεηζηεξηαζκνί78  

ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΗΝ ΡΑΟΥΣΑ (Διατθρείται για λόγουσ αρίκμθςθσ) 

                                                           
77

 Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 11, 13 και 16 ν. 4412/2016, (όπωσ αυτι αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 33 παρ. 1 περ. α του ν. 4608/2019), 
κακϊσ και 16 ν. 4412/2016 

78
 Ρρβλ άρκρο 34 ν. 4412/2016 και Ραράρτθμα VI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. 
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2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα II   «Απαιτιςεισ 
/Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ –Ειδικοί όροι  » τθσ Διακιρυξθσ, για το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ 
προμικειασ ανά είδοσ /τμιμα  ΡΑΑΤΗΜΑ Ι « Φυςικό & Οικονομικό αντικείμενο ». 

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ   . 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ 
νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο.  

Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του 
(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο 
εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ « Άρκρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016» . 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα 
διακιρυξθ (βλζπε 1.5 τθσ παροφςασ ) , ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 
«Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)».79 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται από 
εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο 
οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 56902/215 “Σεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων 
(Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΨΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι 
πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.  
 
Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα 
δικαιολογθτικά που υποβάλλουν με τθν  προςφορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ, 
αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα προζλευςισ 
τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων.  
Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι 
ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ  προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι ςτθν χϊρα 
προζλευςθσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ για τθν ςυμμετοχι ςε 
διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.  
Η υπεφκυνθ διλωςθ του προθγοφμενου εδαφίου φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. 80 

                                                           
79

 Συςχζτιςθ με άρκρο  (Γλϊςςα) και. (Επικοινωνία) τθσ διακιρυξθσ (ιδίωσ εφόςον κατϋεπιλογι τθσ Α.Α. εφαρμόηονται οι παρ. 1 
και 5 του άρκρου 22 του ν. 4412/2016). 

80
  Ρρβλ. άρκρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 8, υποπαρ.β του ν. 4605/2019 και 

τροποποιικθκε με το άρκρο 56 παρ. 2 και 3 ν. 4609/2019. 
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2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα.  
Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ 
ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. ( Πρβλ. άρκρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016) . 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  
(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι 
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα81, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 
4412/16 .  

Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι 
εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι 
διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν 
αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ 
τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά 
θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  Σα 
ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου 
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ 
περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 
θλεκτρονικό αρχείο pdf]   

Επίςθσ, οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν:  

α) τθν τεχνικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ τουσ Ρίνακεσ Σ1 και Σ2 ςφμφωνα με τα υποδείγματα που 
περιλαμβάνονται ςτο Ραράρτθμα IΛΛ τθσ παροφςασ 

β) τθν οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ τουσ Ρίνακεσ Ρ1 και Ρ2 ςφμφωνα με τα υποδείγματα 
που περιλαμβάνονται ςτο Ραράρτθμα IV τθσ παροφςασ,  

Οι οικονομικοί φορείσ επιςυνάπτουν θλεκτρονικά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ιδίωσ 
τεχνικι και οικονομικι προςφορά) παραπζμποντασ ςτο ςχετικό άρκρο τθσ διακιρυξθσ και τα 
υποδείγματα τεχνικισ -οικονομικισ προςφοράσ 82. 

                                                           
81

 Ρρβλ άρκρο 15, παρ. 1.2 τθσ προαναφερκείςασ υπουργικισ απόφαςθσ με αρικμ. 56902/215/2017.  
82

 Ρρβλ άρκρο 15, παρ. 1.2.2.1 τθσ  προαναφερκείςασ υπουργικισ απόφαςθσ με αρικμ. 56902/215/2017 
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2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ, 
όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται από 
αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, 
φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ 
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ , με τθν επιφφλαξθ των 
αναφερκζντων ςτθν τελευταία υποπαράγραφο τθσ παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντοσ για τουσ αλλοδαποφσ 
οικονομικοφσ φορείσ. 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον 
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον 
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει υπογραφι 
μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.83 

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε 
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία απαιτείται 
να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 
''Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ'', όπωσ τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 παρ. 2 του  ν. 
4250/2014.  

Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι, ενδεικτικά, θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα 
ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και 
τα ζγγραφα που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Ωάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία 
και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΨΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα 
προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των 
πρωτοτφπων. 

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι 
διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.84 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο  

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν85: 

                                                           
83

 Ρρβλ. άρκρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 8 περ. β’ του ν. 4605/2019 και τροποποιικθκε 
με το άρκρο 56 παρ. 4  του ν. 4609/2019

84
 Σε περίπτωςθ που, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, κρίνεται ςκόπιμο από τθν Α.Α. να 

προςκομιςτοφν ςτοιχεία πρόςφορα να αποδείξουν τθν οικονομικι προςφορά, ιδίωσ όταν αυτι περιλαμβάνει ανάλυςθ κόςτουσ, 
περιγράφεται ςτο περιεχόμενο του υποφακζλου οικονομικισ προςφοράσ και ο τρόποσ υποβολισ τουσ   
84

 Σε περίπτωςθ που, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, κρίνεται ςκόπιμο από τθν Α.Α. να προςκομιςτοφν ςτοιχεία πρόςφορα  να 
αποδείξουν τθν οικονομικι προςφορά, ιδίωσ όταν αυτι περιλαμβάνει ανάλυςθ κόςτουσ, περιγράφεται ςτο περιεχόμενο του 
υποφακζλου οικονομικισ προςφοράσ και ο τρόποσ υποβολισ τουσ   

85
 Βλ. άρκρο 93 περ. α του ν. 4412/2016 
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 α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 
του ν. 4412/2016  

β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρκρα  2.1.5 και 2.2.2 
αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων 
τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ http://www.promitheus.gov.gr/ του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί 
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (βλζπε και Ραράρτθμα VII).  

Από τισ 2-5-2019, οι ανακζτουςεσ αρχζσ ςυντάςςουν το ΕΕΕΣ με τθ χριςθ τθσ νζασ θλεκτρονικισ υπθρεςίασ 
Promitheus ESPDint(https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που αφορά ςτθ ςφνταξθ και διαχείριςθ του 
Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ - ESPD) που προςφζρει τθ δυνατότθτα θλεκτρονικισ 
ςφνταξθσ και διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ). 
Θ ςχετικι ανακοίνωςθ είναι διακζςιμθ ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ του ΕΣΘΔΘΣ                         
http://www.promitheus.gov.gr/. 
Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται ςτθ διαδικτυακι πφλθ  http://www.promitheus.gov.gr/ του ΕΗΔΗ. 

Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) 
εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι.  

Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν ιςχφει για τισ εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ 
του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Ρροσ διευκόλυνςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ διαπίςτωςθ τθσ εγκυρότθτασ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ 
ςυμμετοχισ που υποβάλλουν κατϋ εφαρμογι των διατάξεων του άρκου 72, παρ. 5 του Ν.4412/2016, 
παρακαλοφνται οι οικονομικοί φορείσ να δθλϊςουν ςτον (υπο)φάκελο Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – 
Τεχνικι Ρροςφορά τα ςτοιχεία επικοινωνίασ του καταςτιματοσ του εκδότθ αυτισ (αρικμόσ ι περιοχι 
καταςτιματοσ, τθλζφωνο και e-mail αρμόδιου υπαλλιλου). 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

Τα δικαιολογθτικά που δθλϊνονται ςτο ΕΕΕΣ κατά τθ ςυμμετοχι, προςκομίηονται υποχρεωτικά μόνο ςτο 
ςτάδιο τθσ κατακφρωςθσ, μαηί με τα επικαιροποιθμζνα δικαιολογθτικά και μόνο από τον οικονομικό 
φορζα που κα κρικεί ωσ προςωρινόσ ανάδοχοσ.  

2.4.3.2  Σερληθή πξνζθνξά 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ  απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από 
τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” –Ειδικοί όροι του 
Ραραρτιματοσ  II τθσ Διακιρυξθσ , περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και 
προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα 
αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα 
αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα  86 87. . 

Επίςθσ με τθν τεχνικι προςφορά ςυντάςςονται και υποβάλλονται ψθφιακά υπογεγραμμζνοι οι Ρίνακεσ 
Συμμόρφωςθσ Σ1 και Σ2 (προσ τισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ και τουσ Ειδικοφσ Όρουσ του Ραραρτιματοσ Ι τθσ 

                                                           
86

 Ρρβλ άρκρο 94 του ν. 4412/2016, όπωσ αυτό τροποποιικθκε με τθν παρ. 9 του άρκρου 43 του ν. 4605/2019. 
87

 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθν τεχνικι καταλλθλότθτα των προςφερομζνων ειδϊν   
βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ τεχνικι προςφορά. Αναφζρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τυχόν 
προβλζπονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του προσ προμικεια αγακοφ, ςφμφωνα με Ραράρτθμα τθσ Διακιρυξθσ και τυχόν 
υπόδειγμα τεχνικισ προςφοράσ. 
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παροφςασ αντίςτοιχα) ςφμφωνα με τα υποδείγματα που περιλαμβάνονται ςτο Ραράρτθμα ΙΙΙ τθσ παροφςασ 
κακϊσ και ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ .  

Στα περιεχόμενα τθσ τεχνικισ προςφοράσ δεν πρζπει ςε καμία περίπτωςθ να εμφανίηονται οικονομικά 
ςτοιχεία. Τυχόν εμφάνιςθ οικονομικϊν ςτοιχείων αποτελεί λόγο απόρριψθσ τθσ προςφοράσ. 

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν (άρκρο 58 του ν. 4412/2016). 

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ ,  
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα ΛV  (υπόδειγμα οικονομικισ προςφοράσ ) τθσ διακιρυξθσ:  

Τιμζσ: 

Θ τιμι του προσ προμικεια υλικοφ δίνεται  ςε ευρϊ ανά μονάδα.  

*Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, ο προςφζρων 
κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι προςφορά του 
θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ςφμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει ςτο 
Ραράρτθμα IV τθσ παροφςασ διακιρυξθσ) ςε μορφι pdf.+ 

Στθν οικονομικι προςφορά κα πρζπει να ςυμπεριλαμβάνονται απαραίτθτα οι Ρίνακεσ Ρ1 και Ρ2 
ςφμφωνα με τα υποδείγματα του Ραραρτιματοσ IV τθσ παροφςασ. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.  ( Βλ παρ. 5 περ. αϋ του άρκρου 95 του ν. 4412/2016) 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Ψ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται αυτόματα 
από το ςφςτθμα.  

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται . 

Ϋσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ:  

α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΫ ι που κακορίηεται  ςχζςθ ΕΥΫ προσ ξζνο νόμιςμα, 

 β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 
όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 42 του Ν 4782/2021. 

και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν 
ανακζτουςα αρχι88 ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Λ ( Φυςικό και Οικονομικό Αντικείμενο ανά τμιμα )  τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ.  

2.4.5 Ωρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν      «Πρβλ άρκρο 97 ν. 4412/2016» 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δϊδεκα (12) 
μθνϊν (360 θμζρεσ) από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ . 
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 Βλ παρ. 4 του άρκρου 26 του ν. 4412/2016 
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Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο 
όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου 
ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με 
όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί το 
δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 
διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι.89 

Ο χρόνοσ ιςχφοσ προςφοράσ δθλϊνεται με ςχετικι διλωςθ του προςφζροντα μζςα ςτον φάκελο 
«Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ – Τεχνικι προςφορά». 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ    «  Άρκρο 91 του ν. 4412/2016» 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ: 

 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν),  

2.4.2. (Ωρόνοσ και τρόποσ υποβολισ προςφορϊν),  

2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 

 2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν) ,  

2.4.5. (Ωρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν),  

3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν),  

3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) 

 τθσ παροφςασ,90  

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι 
διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν 
αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ, 

                                                           
89

  Ρρβλ. άρκρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019. 
90

 Ρρβλ άρκρα 92 ζωσ 97, το άρκρο 100 κακϊσ και τα άρκρα 102 ζωσ 104 του ν. 4412/16 
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γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με  το άρκρο 102 του ν. 
4412/2016,  όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 42 του Ν 4782/2021. 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά, 

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ . Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 4 
του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ 
και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ)  θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ91 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ) 92,, προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των 
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

      Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» 
τθν  7-07-2021 θμζρα Τετάρτθ  και ϊρα 10:00 π.μ. 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία 
και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι 

 

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2 τθσ 
παροφςασ, κάκε προςφζρων  αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά 
τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ, που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ 
εμπιςτευτικζσ. 

Κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ, 
τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτοφν από τουσ προςφζροντεσ ι 
υποψιφιουσ οικονομικοφσ φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να υποβάλλονται είναι 
ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΣ, ι όταν λείπουν 
ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ 
ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι 
μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ 
πρόςκλθςθσ. « Άρκρο 42  του ν.4782/2021 . Συμπλιρωςθ - αποςαφινιςθ πλθροφοριϊν και δικαιολογθτικϊν - Αντικατάςταςθ 

του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 Σο άρκρο 102 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) αντικακίςταται ωσ εξισ: «Άρκρο 102 υμπλιρωςθ - 
αποςαφινιςθ πλθροφοριϊν και δικαιολογθτικϊν (Άρκρο 56 παρ. 3 τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ)»  

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν 
αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα 
λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα 
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα 
μζλθ του οργάνου93. 
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 Βλ. ιδίωσ παρ. 6 του άρκρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ 
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)» (άρκρο 16) 

92
  Επιςθμαίνεται ότι, ωσ προσ τισ προκεςμίεσ για τθν ολοκλιρωςθ των ενεργειϊν τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ ιςχφουν 

τα οριηόμενα ςτο  άρκρο 221Α του ν. 4412/2016, το οποίο προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 28 του ν. 4605/19. 
93

 Ρρβλ και το άρκρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν 
εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ”. 
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β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ μόνο των 
τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ 
αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ γίνονται ςφμφωνα με τα ςχετικϊσ προβλεπόμενα ςτον ν.4412/201694  και 
τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, ενϊ ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν προςφορϊν δεν 
πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι και βακμολόγθςθ των 
τεχνικϊν προςφορϊν, με βάςθ τα κριτιρια αξιολόγθςθσ του άρκρου 2.3.1 και 2.3.2 τθσ παροφςασ. 

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται 
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο ,μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι95 προσ ζγκριςθ. 

Τα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» & «Τεχνικι Ρροςφορά» 
επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται 
με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ,  ςτουσ 
προςφζροντεσ, μαηί με αντίγραφο των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των 
προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων96.  

Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ 
παροφςασ. 

γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν εκείνων 
των προςφερόντων που δεν ζχουν απορριφκεί ςφμφωνα με τα ανωτζρω. 

δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν που 
αποςφραγίςτθκαν και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι 
τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα 
αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν 
προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. 

 *Επιςθμαίνεται ότι θ εκτίμθςθ και τα ςχετικά αιτιματα προσ τουσ προςφζροντεσ για τθν παροχι εξθγιςεων 
ςχετικά με το αν μία προςφορά φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι εναπόκεινται ςτθν κρίςθ είτε τθσ Επιτροπισ 
Διαγωνιςμοφ, κατά τθν αξιολόγθςθ των υποβλθκειςϊν προςφορϊν, είτε του αποφαινομζνου οργάνου τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, κατά τθ διαδικαςία ζγκριςθσ του πρακτικοφ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. ε κάκε 
περίπτωςθ θ κρίςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςχετικά με τισ αςυνικιςτα χαμθλζσ προςφορζσ και τθν αποδοχι ι 
όχι των ςχετικϊν εξθγιςεων εκ μζρουσ των προςφερόντων ενςωματϊνεται ςτθν ωσ κατωτζρω απόφαςθ] 

 Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων (Βλ. άρκρο 90 παρ. 2 και 4 του ν. 4412/2016)  προφορϊν , δθλαδι προςφορϊν με τθν 
ίδια ςυνολικι τελικι βακμολογία μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων θ ανάκεςθ γίνεται ςτθν 
προςφορά με τθν μεγαλφτερθ βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ . 

Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ, θ ανακζτουςα αρχι 
επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ 
προςφορζσ.  

                                                           
94

  Ρρβλ. παρ. 13 του άρκρου 86 του ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 33 του ν.4608/2019. 
95

 μζςω του πιςτοποιθμζνου χριςτθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτο ςφςτθμα ΕΣΘΔΘΣ. 
96

      Ρρβλ. εδάφιο α τθσ παρ. 4 του άρκρου 100, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 4 του  άρκρου 33  του ν.4608/2019. 
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Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν των οικονομικϊν 
φορζων.  

*Επιςθμαίνεται ότι τα αποτελζςματα τθσ κλιρωςθσ ενςωματϊνονται ομοίωσ ςτθν ωσ κατωτζρω απόφαςθ+ 

 Τα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου («Οικονομικι Ρροςφορά») επικυρϊνονται με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ,  ςτουσ προςφζροντεσ μαηί με αντίγραφο 
των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν του ωσ άνω ςταδίου 97. Κατά τθσ 
εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ 
παροφςασ. 

Σε κάκε περίπτωςθ, ανεξαρτιτωσ ποςοφ και διαδικαςίασ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά, 
εκδίδεται μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων, ιτοι 
Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ Ρροςφοράσ.98 
 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ99 - 
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν 100 από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ  ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ101 και τα πρωτότυπα ι 
αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των 
δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά 
ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για 
τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4  & 2.2.6 - 2.2.8  αυτισ. 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά 
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν 
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ  τουσ, κατά τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α’ 94). 
Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι 
φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ 
οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των 
δικαιολογθτικϊν102. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.  

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και 
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, 
και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 5.3.1 του παρόντοσ, αίτθμα προσ το 
αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με 
αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ 

                                                           
97

 Ρρβλ. εδάφιο α τθσ παρ. 4 του άρκρου 100, όπωσ τροποποιικθκε  με τθν παρ. 4, περ. α του  άρκρου 33  του ν.4608/2019. 
98

  Ρρβλ. άρκρο 100 του ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 33, παρ. 4, περ. β του  άρκρου 33  του ν.4608/2019. 
99

 Βλ. άρκρο 103 του ν. 4412/2016. 
100

 Ρρβλ. άρκρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43, παρ. 12, περ. α του ν.4605/2019.    
101

 Ρρβλ. άρκρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017. 
102

  Σφμφωνα με το άρκρο 80 παρ. 12 περ. ε και παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκαν με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, 
υποπερ. αδ και αε του ν. 4605/2019. 
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ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για 
τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ103 

Το παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το 
ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 
τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ.104 

Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά105 λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  

 το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ , είναι ψευδι ι ανακριβι,  

ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν 

 ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι και 
οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 , 2.2.6, 2.2.7 ,  2.2.8 
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ 
ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ 
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ 
μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του106.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ 
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 , 2.2.6, 2.2.7 , 2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία 
ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα 
οριηόμενα ανωτζρω107 και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για 
τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν 
κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.  

                                                           
103

  Ρρβ. άρκρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. β’ του ν. 4605/2019. 
104

  Ρρβ. ομοίωσ ωσ ανωτζρω, άρκρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. β’ του ν. 
4605/2019. 

105
  Ρρβ. άρκρο 103 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. δ’ του ν. 4605/2019. 

106
 Βλ. άρκρο 104 παρ. 2 και 3. 

107
  Ρρβ. άρκρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. γ’ του ν. 4605/2019. 
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Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια επιτροπι του διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να 
προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά 
ποςοςτό ςτα εκατό και ωσ εξισ:  ποςοςτό 15%108 για διαγωνιςμοφσ προχπολογιςκείςασ αξίασ από 100.001 
ευρϊ και άνω περιλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α. (παρ. 1, άρκρο 105, Ν. 4412/2016) ςτθν περίπτωςθ τθσ 
μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και ποςοςτό 50%109 ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ. Το ποςοςτό αυτό δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το 50% (παρ. 1, άρκρο 105, Ν. 4412/2016). 

Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ, απαιτείται 
προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό ανάδοχο . 

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα, που δεν ζχει αποκλειςτεί 
οριςτικά110, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν 
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ 
απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα 
εξισ: 

α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, παρζλκει 
άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και ςε περίπτωςθ 
άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ, με τθν 
επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο εδάφιο 
τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 372 του ν.4412/2016, 
β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 35 και 
36 του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται, 
και  
γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει, ςτθν 
περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται κατά τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ 
μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ 
άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ 111.  
Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που 
ςυνοδεφει τθ ςφμβαςθ. 
 

                                                           
108

 Το ποςοςτό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνιςμοφσ προχπολογιςκείςασ αξίασ μζχρι 100.000 ευρϊ 
περιλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α. και το 15% για διαγωνιςμοφσ προχπολογιςκείςασ αξίασ από 100.001 ευρϊ και άνω 
περιλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α. (παραγρ. 1, άρκρο 105, Ν. 4412/2016). 

109
 Το ποςοςτό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% (παραγρ. 1, άρκρο 105, Ν. 4412/2016). 

110
  Ρρβ. άρκρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 13 περ. β’ του ν. 4605/2019. 

 
111

  Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 13 περ. γ’ του ν. 4605/2019. 
Επιςημαίνεται ότι η απόφαςθ κατακφρωςθσ κοινοποιείται ςτον προςωρινό ανάδοχο: α) ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται 
υποβολι υπεφκυνθσ διλωςθσ, μετά τον ζλεγχο αυτισ και τθ διαπίςτωςθ τθσ ορκότθτάσ τθσ από τθν Επιτροπι διαγωνιςμοφ, και 
β) ςτθν περίπτωςθ που δεν απαιτείται θ υποβολι τθσ ανωτζρω υπεφκυνθσ διλωςθσ, μετά τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου των 
δικαιολογθτικϊν του προςωρινοφ αναδόχου και τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. 
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Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ 
του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ112 από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
ειδικισ πρόςκλθςθσ.  

Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά113.  

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι 
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά 
παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να αςκιςει 
προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του.  

Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ114 θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) 
θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ115. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά116 μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 
ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι 
Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι 
υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν117 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο 19 
παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7  τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α..  

                                                           
112

 Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017. 
113

  Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 5  ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 13 ςθμείο δ’ του ν. 4605/2019. 
114

 Ρρβλ. άρκρο 360 του ν. 4412/2016. 
115

 Ρρβλ. άρκρο 361 του ν. 4412/2016 
116

 Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 362 ν.4412/2016 και το άρκρο 19 τθσ ΥΑ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και 
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)».  

117
 Σφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 8 τθσ ΥΑ 56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 

υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)”. 
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Το παράβολο  επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ 
προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ 
ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ 
προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016.  
Κατ’ εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςφορά και δεν 
υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι.118  
Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ 
διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ: 

• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ τησ παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 
39/2017. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ τησ παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 
39/2017. 

Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, 
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με 
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα 
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ 
Θ Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν προςφυγι και δεν μπορεί να ελζγξει 
παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ119 
Σε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται ζωσ και 
δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον προςφεφγοντα 
μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ι αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο.  

Υπομνιματα επί των απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κατατίκενται 
μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ.120 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν 
ΑΕΡΡ.121 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 
βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των 
εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 

Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ 
και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου122. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων ενδίκων 

                                                           
118

  Ρρβλ. άρκρο 364, παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 41, περ. β) του ν. 4605/2019. 
119

 Θ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ορίηεται ςτο άρκρο 367 του ν. 4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί από 
το άρκρο 43 παρ. 43 του ν. 4605/2019.  

120
  Ρρβλ. άρκρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 42 του ν. 4605/2019. 

121
 Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 19 του ΡΔ 39/4.5.2017 – Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον τθσ 

Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν 
122  Ρρβλ. Άρκρο 372 παρ. 1 ζωσ 3 του ν. 4412/2016. 
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βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι. Με τα 
ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται ωσ 
ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ 
πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ 
τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. 
 
Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. 
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ123.  

Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 
372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο 
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά124. 

Τζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΡΡ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ τθσ 
ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 4412/2016. 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει, αιτιολογθμζνα, τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε 
ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ 
διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το 
ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  

                                                           
123

  Ρρβλ άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 45 του ν. 4605/2019. 
124

 Ρρβλ άρκρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο) & ( θαιήο ιεηηνπξγίαο) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ:  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ 
ΨΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ . 

Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ V τθσ 
Διακιρυξθσ  και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των 
όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ 
τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ. 125 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΨΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφετε  ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι 
του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ 
αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι τθσ ωσ άνω εγγφθςθσ γίνεται 
μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 

Μετά τθν ζγκριςθ του πρωτοκόλλου οριςτικισ παραλαβισ και προκειμζνου να αποδεςμευτεί θ εγγφθςθ 
καλισ εκτζλεςθσ, απαιτείται θ κατάκεςθ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ.  

Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ αυτισ ανά τμιμα του διαγωνιςμοφ , ξεκινά μετά τθν οριςτικι παραλαβι και 
θ διάρκειά του (διάρκεια χρόνου)  ορίηεται ςτθν προςφορά του αναδόχου και ςε κάκε περίπτωςθ κα πρζπει 
να είναι μεγαλφτεροσ από τον χρόνο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ κατά τρεισ (3) μινεσ  . 

Θ  «εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ» παρζχεται για τθν αποκατάςταςθ των ελαττωμάτων που ανακφπτουν ι των 
ηθμιϊν που προκαλοφνται από δυςλειτουργία των ζργων ι των αγακϊν κατά τθν περίοδο εγγφθςθσ καλισ 
λειτουργίασ.  

Το φψοσ τθσ «εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ»  ςτθν  παροφςα  διαγωνιςτικι  διαδικαςία  ανζρχεται ςτο 
πζντε τοισ εκατό (5%) τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ . 

Η επιςτροφι τθσ ανωτζρω εγγφθςθσ λαμβάνει χϊρα μετά από τθν ολοκλιρωςθ τθσ περιόδου εγγφθςθσ 
καλισ λειτουργίασ.  

                                                           
125

 Εδάφιο πζμπτο περίπτωςθσ (β) παραγράφου 1 άρκρου 72 ν. 4412/2016.  
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Θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτοιχεία ςτθν παράγραφο 2.1.5. τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ  & το Υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο  ΡΑΑΤΘΜΑ V τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ . 

  Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ 
επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

 

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει , ο ν.4782/2021 ( άρκρο 142 Ζναρξθ ιςχφοσ Μζρουσ Αϋ) οι όροι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και 
ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ 
δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Αϋ. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

 
4.3.2 Στισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν προϊόντων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 2939/2001, 
επιπλζον του όρου τθσ παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όροσ ότι ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι 
τθσ ςφμβαςθσ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των παραγράφων 2 και 11 του 
άρκρου 4β ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 12 ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 16 του ν.2939/2001. Θ τιρθςθ των 
υποχρεϊςεων ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι μζςω του αρχείου δθμοςιοποίθςθσ εγγεγραμμζνων 
παραγωγϊν ςτο Εκνικό Μθτρϊο Ραραγωγϊν (ΕΜΡΑ) που τθρείται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 
εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προχπόκεςθ για 
τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ςτο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αρικμοφ ΕΜΡΑ του υπόχρεου 
παραγωγοφ. Θ μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ παραγράφου ζχει τισ ςυνζπειεσ τθσ παραγράφου 
5 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016 .126 
 

4.4 Τπεξγνιαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ τθσ 
εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  Επιπλζον, 
υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ 
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον 

                                                           
126

 Ρρβλ. άρκρο 130 ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 22 του ν. 4496/2016 
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οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά 
ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.127.  

Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, 
αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να 
διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο 
υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) 
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ 
ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του ν. 
4412/2016.  

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο128 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β  τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/129 130 όπωσ 
τροποποιικθκε  με το άρκρο 108 του Ν 4782/2021.  

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο131  

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ 
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

                                                           
127

 Ρρβλ παρ. 2 του άρκρου 78 του ν. 4412/2016 
128

  Ρρβλ. άρκρο 132 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43, παρ. 21 του ν. 4605/2019 
129

 Ρρβλ. άρκρο 201 ν. 4412/2016, ςε ςυνδυαςμό με τθν περίπτωςθ ηϋ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221, θ οποία προςτζκθκε με το 
άρκρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017. 

130
 Δυνατότθτα τθσ Α.Α. να προβλζψει ςτθ διακιρυξθ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ/ προαιρζςεισ. Στθν περίπτωςθ αυτι και εφόςον 

πρόκειται για ςαφείσ, ακριβείσ και ρθτζσ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ, ςτισ οποίεσ μπορεί να περιλαμβάνονται και ριτρεσ 
ανακεϊρθςθσ τιμϊν ι προαιρζςεισ, επιτρζπεται θ τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ, ανεξαρτιτωσ τθσ 
χρθματικισ αξίασ τθσ τροποποίθςθσ. Οι ριτρεσ αυτζσ αναφζρουν το αντικείμενο και τθ φφςθ των ενδεχόμενων τροποποιιςεων 
ι προαιρζςεων, κακϊσ και τουσ όρουσ υπό τουσ οποίουσ μποροφν να ενεργοποιθκοφν. Οι προβλεπόμενεσ τροποποιιςεισ ι 
προαιρζςεισ δε κα πρζπει να μεταβάλουν τθ ςυνολικι φφςθ τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ Ν. 4412/2016). 

131
 βλ.  Άρκρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
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γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

 Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν . 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016132, κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.  

Λδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 133 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΨΡΑ, τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016134 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (άρκρο 
350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)135 . 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ 4% ( λοιπά αγακά ) ι αξίασ 8% ( υπθρεςίεσ )  επί του κακαροφ ποςοφ. 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ136  από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι 

                                                           
132

 Ρρβλ. άρκρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017.  
133

  Ρρβλ. άρκρο 4 παρ. 3 ζβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 44 του ν. 4605/2019. 
134

 Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν 
εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ  εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και 
Τουριςμοφ και Οικονομικϊν τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 

135
 Ρρβλ Υπουργικι Απόφαςθ 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ 

παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.), κακϊσ και 
των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 350 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)”. 
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 Άρκρο 203 του ν. 4412/2016. 

21PROC008681736 2021-05-28
ΑΔΑ: ΩΤΟΒ4690Β4-ΨΩΓ



 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 
Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ 

   

 

Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

 

 

    

 Σελίδα 56 
 

ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 . 

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

 ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται 
πρόςτιμο137 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 
χωρίσ ΨΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα 
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 
φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Θ είςπραξθ του προςτίμου  γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε 
περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και 
προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ138   

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Ωρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να 
αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα ςε 
ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ. 

 Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ.  

Επί τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 ( όπωσ 
τροποποιικθκε με το άρκρο 108 του Ν 4782/2021 )  οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από 
τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα.  
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 Άρκρο 207 του ν. 4412/2016. 
138

 Ρρβλ. άρκρο 205 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 23 του ν. 4605/2019 
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Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ προςφυγισ.  

Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι 
από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι.  

Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να 
οριςτικοποιθκεί. 

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 6 
του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016139. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, 
διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

                                                           
139

   Ρρβ. άρκρο 205Α του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019.  
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ  υποχρεοφται   να παραδϊςει  τα υλικά ( προςωρινι παραλαβι ) ςφμφωνα με το χρόνο 
που αναφζρεται ςτον παρακάτω πίνακα για κάκε τμιμα & τουσ ειδικοφσ όρουσ τθσ παροφςασ .Ο χρόνοσ 
παράδοςθσ αρχίηει από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.  

 Διάρκεια ςφμβαςθσ ανά ΤΜΘΜΑ ωσ ακολοφκωσ: 

Συςτθμικοί 
Αρικμοί 

α/α 
Τμθμάτων 

CPV Ρεριγραφι Είδουσ 
Μονάδα 

Μζτρθςθσ 
Ροςότθτα 

Διάρκεια 
ςφμβαςθσ                         

ΣΕ 
ΘΜΕΟΛΟΓΛΑΚΕΣ 

ΘΜΕΕΣ  

107342 1 
Ψωτιςμόσ 

χειρουργείου               
CPV 33167000-8 

Ωειρουργικοί Ρροβολείσ 
Οροφισ με Δορυφόρο 

Τεμάχιο 4 60  

107345 2 
Συςκευζσ 

αναιςκθςίασ            
CPV 33172100-7 

Ρλιρθ Αναιςκθςιολογικά 
Συγκροτιματα 

Τεμάχιο 3 60 

107346 3 
Αντλίεσ κερμότθτασ                   

CPV 42511110-5 
Σφςτθμα Αντλίασ 

Κερμότθτασ 
Τεμάχιο 1 90 

107347 4 

Εξοπλιςμόσ αίκουςασ 
χειρουργείου εκτόσ 

από τράπεηεσ                                       
CPV 33192340-7 

Λαπαροςκοπικό Σφςτθμα 
FULL HD 

Τεμάχιο 1 60 

107348 5 
Συςκευζσ 

ακτινογραφίασ              
CPV 33111600-7 

Ακτινογραφικό 
Μθχάνθμα Τφπου C-ARM 

Τεμάχιο 1 60 

107349 6 
Εξοπλιςμόσ 

χειρουργείου           
CPV 33162100-4 

Ρλυντιριο Ωειρουργικϊν 
Εργαλείων 

Τεμάχιο 1 60 

107350 7 
Μονάδα υπεριχων                      

CPV 33112200-0 

Ψορθτόσ 
Υπερθχοτομογράφοσ 

Καρδιολογικισ Ωριςθσ 
Τεμάχιο 1 60 

107351 8 
Μονάδα υπεριχων                  

CPV 33112200-0 
Υπερθχοτομογράφοσ 

Καρδιολογικισ Ωριςθσ 
Τεμάχιο 1 60 

107352 9 
Ψορεία                                          

CPV 33192160-1 
Ψορεία Μεταφοράσ 

Αςκενϊν 
Τεμάχιο 7 60 
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107353 10 
Λατρικοί εξοπλιςμοί                 

CPV 33141620-2 
Διακερμία Διπολικι 

(Ουρολογικισ Ωριςθσ) 
Τεμάχιο 1 60 

107354 11 

Εξοπλιςμόσ 
ουρολογικϊν 

ερευνϊν                                      
CPV 33125000-2 

Εφκαμπτο Κυςτεοςκόπιο Τεμάχιο 1 60 

 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. 

 Στθν περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να 
ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ 
τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 
4412/2016. 

Για τθ μετάκεςθ του χρόνου παράδοςθσ απαιτείται και θ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ 
Αρχισ (ΕΔΑ) του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ.  

 

6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν 
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ. 

6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το 
υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει 
ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ 
θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ 
προςκομίςτθκε. 

6.2  Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16140  (όπωσ τροποποιικθκε  με 
το άρκρο 108 του Ν 4782/2021 ) ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου.  

Κατά τθν διαδικαςία προςωρινισ παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και 
εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται με τον/τουσ 
ακόλουκο/ουσ τρόπο/ουσ:. πχ  μακροςκοπικό ,πρακτικι δοκιμαςία κλπ.  

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 
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 Άρκρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για τθν παρακολοφκθςθ και τθν παραλαβι τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ ςυγκροτείται 
τριμελισ ι πενταμελισ Επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινομζνου οργάνου. Το 
όργανο αυτό ειςθγείται για όλα τα κζματα παραλαβισ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, προβαίνοντασ, ςε 
μακροςκοπικοφσ, λειτουργικοφσ ι και επιχειρθςιακοφσ ελζγχουσ του προσ παραλαβι αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον 
προβλζπεται από τθ ςφμβαςθ ι κρίνεται αναγκαίο, ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα, παρακολουκεί και ελζγχει τθν 
προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου και ειςθγείται τθ 
λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων. Με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινομζνου οργάνου 
μπορεί να ςυγκροτείται δευτεροβάκμια επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με τισ παραπάνω αρμοδιότθτεσ”  
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Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – 
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ – απόρριψθσ  των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του 
άρκρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλειπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ 
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για 
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα 
ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον ανάδοχο. 

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που  διενεργικθκαν 
από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ εξζταςθ 
κατϋεφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ,  με τον τρόπο  που περιγράφεται ςτθν 
παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτζλεςμα  τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 
αποτελζςματα τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ. 

6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται μζςα 
ςτουσ κακοριηόμενουσ  από τθν διακιρυξθ και τθ ςφμβαςθ χρόνουσ. 

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι ςυντελζςκθκε 
αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ 
του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει 
τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του φορζα εκδίδει 
δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι 
του αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα 
μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Θ 
παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν 
ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι 
εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων 
των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.141 

6.3 Δηδηθνί όξνη λαύισζεο – αζθάιηζεο - αλαθνίλσζεο θόξησζεο θαη πνηνηηθνύ 
ειέγρνπ ζην εμσηεξηθό 

ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΗΝ ΡΑΟΥΣΑ ΔΙΑΚΗΥΞΗ ( Διατθρείται για λόγουσ αρίκμθςθσ )  

                                                           
141

 Στο άρκρο αυτό θ Α.Α. μπορεί να χρθςιμοποιιςει μεταβατικά τισ οδθγίεσ που δίνονται ςτθν ΥΑ Ρ1/2489/6.09.1995 (Βϋ 764), θ 
οποία δεν ζχει καταργθκεί. 
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6.4  Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

6.4.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με 
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι 
προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

6.4.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε ανάδοχοσ 
κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και 
εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

6.4.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3  
του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.5 Γείγκαηα – Γεηγκαηνιεςία – Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο 

Δεν απαιτείται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ . 

6.6 Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο142  

 Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του 
αντικειμζνου τθσ προμικειασ .Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει ςτθν 
προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και ςε χρόνο που 
περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ι θ ειδικι επιτροπι που ορίηεται για τον ςκοπό αυτόν από τθν 
ανακζτουςα αρχι143 προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου ςτα 
προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ 
ςχετικά πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, 
επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου. 

Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ ωσ άνω 
επιτροπι ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ςτο οποίο αποφαίνεται 
για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ, ολικισ ι 
μερικισ, του αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει τθν ολικι ι μερικι κατάπτωςθ τθσ 
εγγυιςεωσ καλισ λειτουργίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 4.1.2 τθσ παροφςασ. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται 
από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

6.7 Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο144  

Σφμφωνα με το άρκρο 2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν: προςφορά θ οποία κζτει όρο 
αναπροςαρμογισ απορρίπτεται. 

                                                           
142

 Άρκρο 215 του ν. 4412/2016 
143

   Ρρβλ άρκρο 215 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το αρ. 33 παρ. 5 του ν. 4608/2019. 
144

 Άρκρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016 
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6.8  Καηαγγειία ηεο ζύκβαζεο- Τπνθαηάζηαζε αλαδόρνπ-  

6.8.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για ζνα 
από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ 
ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.  
 
6.8.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν 
αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.  
 
6.8.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του εκπτϊτου αναδόχου, 
με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα 
υποκατάςταςθσ).145 

                                                           
145

  Ρρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  
          Ρρβλ., επίςθσ, Κατευκυντιρια Οδθγία 22 τθσ Αρχισ με τίτλο «Σροποποίθςθ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ», Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. 

ςθμείο Ι, ςελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΗΓΗ).  
          Επιςθμαίνεται ότι εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Α.Α. να ςυμπεριλάβει ι όχι, ςτο παρόν ςθμείο τθσ Διακιρυξθσ, τθ 

ριτρα υποκατάςταςθσ του αναδόχου (άρκρο 6.8.3)  ι να διαμορφϊςει τθ ςχετικι ριτρα με διαφορετικοφσ όρουσ. Σε κάκε 
περίπτωςθ, οι εν λόγω όροι κα πρζπει να είναι ρθτοί και ςαφείσ και να κείνται εντόσ του υφιςτάμενου νομοκετικοφ πλαιςίου 
και ιδίωσ των ςχετικϊν επιλογϊν που παρζχει το άρκρο 132 του ν. 4412/2016 
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο 
ύκβαζεο  

 

ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Ρρομικεια « Λατροτεχνολογικοφ και Θλεκτρομθχανολογικοφ Εξοπλιςμοφ » του Γενικοφ Νοςοκομείου 
Αργολίδασ – Ν .Μ. Άργουσ  με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ  ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ : 740.000 € 
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΨΡΑ 24% μζςω  του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΣ 2014-
2020 » Με Κωδικό MIS (ΟΡΣ) :5056272. 

 

Ρροκαταρκτικζσ διαβουλεφςεισ τθσ αγοράσ-Ρροθγοφμενθ εμπλοκι υποψθφίων :  

 Θ  υπϋαρικ.πρωτ.2979/9-03-2020 απόφαςθ Διοικιτριασ Γ.Ν. Αργολίδασ – Ν. Μ. Άργουσ  θ οποία εγκρίνει 
τα υπϋαρικ.πρωτ.1979/13-02-2020 & 1980/13-02-2020 πρακτικά τεχνικϊν προδιαγραφϊν για τθν 
προμικεια λαπαροςκοπικοφ πφργου    . 

 Θ  υπϋ αρικ. 2θ/30-04-2020 Κζμα:19ο  πράξθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου  (ΑΔΑ:ΪΥΒΟ4690Β4-Η72) του Γ.Ν. 
Αργολίδασ με κζμα  «Οριςμόσ Υπευκφνου Ρράξθσ & οριςμόσ Επιτροπϊν ςφνταξθσ , διαβοφλευςθσ και 
οριςτικοποίθςθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν ».  

 Θ υπϋαρικ.2θ /30-04-2020 κζμα: 18ο πράξθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου (ΑΔΑ:Ϊ7Ψ04690Β4-ΩΝΜ) ζγκριςθ 
των υπϋαρκ.πρωτ.1979/13-02-2020 & 1980/13-02-2020 πρακτικϊν διαβοφλευςθσ Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραφϊν λαπαροςκοπικοφ πφργου. 

 Θ  υπϋ αρικ. 6θ/17-06-2020 Κζμα:2ο  πράξθ  του Δ.Σ (ΑΔΑ:ΪΗΜΡ4690Β4-ΪΩ) του Γ.Ν. Αργολίδασ  
Ν .  Μ .  Άργουσ με κζμα: «Ζγκριςθ πρακτικϊν τθσ Ρρόςκλθςθσ ΡΕΛ 77 του ΕΡ Ρελοπόννθςοσ για τον 
Εξοπλιςμό του Γενικοφ Νοςοκομείου Αργολίδασ – Ν. Μ. Άργουσ » με τθν οποία εγκρίκθκαν:    

1. Ζγκριςθ των υπϋαρικ.πρωτ.6643/10-06-2020 & 6636/10-06-2020 πρακτικϊν ελζγχου Διαβοφλευςθσ 
τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ πρόςκλθςθσ ΡΕΛ 77 ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2. Επικφρωςθ τθσ  υπϋ αρικ. 2979/9-03-2020 Απόφαςθσ  Διοικιτριασ του Γ. Ν. Αργολίδασ με τθν οποία 
εγκρίκθκαν τα υπϋαρικ.πρωτ.1979/13-02-2020, 1980/13-02-2020   πρακτικά τεχνικϊν προδιαγραφϊν & 
ζγκριςθ από άποψθ ςκοπιμότθτασ του ςυνόλου  τθσ πρόταςθσ ζντεκα (11) υποζργα.  

4. εγκρίκθκε θ  υποβολι   πρόταςθσ ςτα πλαίςια τθσ Ρρόςκλθςθσ ΡΕΛ 77 του ΕΡ Ρελοπόννθςοσ για 
εξοπλιςμό του  Γ. Ν. Αργολίδασ – Ν. Μ. Άργουσ. 

 

 

 

 

 

 

 

Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτα κάτωκι τμιματα: 
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Συςτθμικοί Αρικμοί 
α/α 

Τμθμάτων 
CPV Ρεριγραφι Είδουσ 

Μονάδα 
Μζτρθςθσ 

Ροςότθτα 

107342 1 
Ψωτιςμόσ χειρουργείου CPV 

33167000-8 
Ωειρουργικοί Ρροβολείσ 
Οροφισ με Δορυφόρο 

Τεμάχιο 4 

107345 2 
Συςκευζσ αναιςκθςίασ            CPV 

33172100-7 
Ρλιρθ Αναιςκθςιολογικά 

Συγκροτιματα 
Τεμάχιο 3 

107346 3 
Αντλίεσ κερμότθτασ                   

CPV 42511110-5 
Σφςτθμα Αντλίασ 

Κερμότθτασ 
Τεμάχιο 1 

107347 4 
Εξοπλιςμόσ αίκουςασ 

χειρουργείου εκτόσ από τράπεηεσ                                       
CPV 33192340-7 

Λαπαροςκοπικό Σφςτθμα 
FULL HD 

Τεμάχιο 1 

107348 5 
Συςκευζσ ακτινογραφίασ CPV 

33111600-7 
Ακτινογραφικό Μθχάνθμα 

Τφπου C-ARM 
Τεμάχιο 1 

107349 6 
Εξοπλιςμόσ χειρουργείου CPV 

33162100-4 
Ρλυντιριο Ωειρουργικϊν 

Εργαλείων 
Τεμάχιο 1 

107350 7 
Μονάδα υπεριχων                      

CPV 33112200-0 

Ψορθτόσ 
Υπερθχοτομογράφοσ 

Καρδιολογικισ Ωριςθσ 
Τεμάχιο 1 

107351 8 
Μονάδα υπεριχων                  CPV 

33112200-0 
Υπερθχοτομογράφοσ 

Καρδιολογικισ Ωριςθσ 
Τεμάχιο 1 

107352 9 
Ψορεία                                          

CPV 33192160-1 
Ψορεία Μεταφοράσ 

Αςκενϊν 
Τεμάχιο 7 

107353 10 
Λατρικοί εξοπλιςμοί                 CPV 

33141620-2 
Διακερμία Διπολικι 

(Ουρολογικισ Ωριςθσ) 
Τεμάχιο 1 

107354 11 
Εξοπλιςμόσ ουρολογικϊν 

ερευνϊν                                      CPV 
33125000-2 

Εφκαμπτο Κυςτεοςκόπιο Τεμάχιο 1 

 

Τόποσ υλοποίθςθσ/παράδοςθσ : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΟΛΙΔΑΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΟΥΣ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΔΡΟ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
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 Εκτιμϊμενθ αξία κάκε τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ : 

 

ΣΥΣΤΘΜΛΚΟΣ 
ΑΛΚΜΟΣ 

α/α 
Τμθμάτ

ων 
CPV Ρεριγραφι Είδουσ 

Μονάδα 
Μζτρθςθσ 

Ροςότθτα 
Εκτιμϊμενθ αξία 

(€) Ωωρίσ ΨΡΑ 

Εκτιμϊμενθ αξία 
(€) 

ςυμπεριλαμβαν
ομζνου  του  

ΨΡΑ 

107342 1   33167000-8 
Ωειρουργικοί 
Ρροβολείσ Οροφισ 
με Δορυφόρο 

Τεμάχιο 4 60.483,87 € 75.000,00 € 

107345 2 33172100-7 
Ρλιρθ 
Αναιςκθςιολογικά 
Συγκροτιματα  

Τεμάχιο 3 96.774,19 € 120.000,00 € 

107346 3 42511110-5 
Σφςτθμα Αντλίασ 
Κερμότθτασ  

Τεμάχιο 1 169.354,84 € 210.000,00 € 

107347 4 33192340-7 
Λαπαροςκοπικό 
Σφςτθμα FULL HD 

Τεμάχιο 1 72.580,65 € 90.000,00 € 

107348 5 33111600-7 
Ακτινογραφικό 
Μθχάνθμα Τφπου C-
ARM 

Τεμάχιο 1 48.387,10 € 60.000,00 € 

107349 6 33162100-4 
Ρλυντιριο 
Ωειρουργικϊν 
Εργαλείων  

Τεμάχιο 1 32.258,06 € 40.000,00 € 

107350 7 33112200-0 

Ψορθτόσ 
Υπερθχοτομογράφοσ  
Καρδιολογικισ 
Ωριςθσ 

Τεμάχιο 1 28.225,81 € 35.000,00 € 

107351 8 33112200-0 
Υπερθχοτομογράφοσ 
Καρδιολογικισ 
Ωριςθσ 

Τεμάχιο 1 40.322,58 € 50.000,00 € 

107352 9 33192160-1 Ψορεία Μεταφοράσ 
Αςκενϊν  

Τεμάχιο 7 20.161,29 € 25.000,00 € 

107353 10 33141620-2 
Διακερμία Διπολικι 
(Ουρολογικισ 
Ωριςθσ) 

Τεμάχιο 1 17.741,94 € 22.000,00 € 

107354 11 33125000-2 
Εφκαμπτο 
Κυςτεοςκόπιο 

Τεμάχιο 1 10.483,87 € 13.000,00 € 

   
       596.774,19 € 740.000,00 € 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – “Απαιηήζεις-Τεχνικές Προδιαγραθές”  &  « Δηδηθνί Όξνη» 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 
 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΟΙ ΡΟΒΟΛΕΙΣ ΟΟΦΗΣ ΜΕ ΔΟΥΦΟΟ 
 
Σφςτθμα αποτελοφμενο από κφριο και δορυφόρο προβολζα χειρουργείου, με  τα  κάτωκι  τουλάχιςτον  
χαρακτθριςτικά:  

 
1. Το υπό προμικεια είδοσ κα πρζπει να είναι καινοφριο (με πρϊτο ζτοσ κυκλοφορίασ ι αναβάκμιςθσ 

από το 2015 και ζπειτα – θ περίπτωςθ αναβάκμιςθσ κα αποδεικνφεται με βεβαίωςθ από το 
καταςκευαςτικό οίκο ςτθν οποία απαραίτθτα κα αναφζρει τι περιλαμβάνει και τι διαφορζσ ζχει ςε 
ςχζςθ με το προθγοφμενο μοντζλο), αμεταχείριςτο, άριςτθσ αντοχισ, τελευταίασ τεχνολογίασ, 
κατάλλθλο για χειρουργείο. Να είναι ςε πλιρθ ςυμφωνία με το Ευρωπαϊκό Ρρότυπο Αςφαλείασ για 
χειρουργικά φωτιςτικά ςϊματα. 

2. Να είναι ςφςτθμα το οποίο να αποτελείται από τον κυρίωσ προβολζα και το δορυφόρο προβολζα.  
         Ο κυρίωσ προβολζασ και ο δορυφόροσ του κα είναι το ίδιο μοντζλο προβολζα ϊςτε να μθν υπάρχουν 

διαφοροποιιςεισ ωσ προσ τα τεχνικά, ποιοτικά και λειτουργικά χαρακτθριςτικά. 
3. Να είναι τεχνολογίασ LED και θ παραγωγι φωτόσ να πραγματοποιείται από  LED μόνο λευκοφ φωτόσ.  
Σε καμία περίπτωςθ δεν κα γίνει αποδεκτι θ παραγωγι του φωτόσ να πραγματοποιείται με ςφνκεςθ LED 
από διαφορετικό χρϊμα (πχ κόκκινου - πράςινου - μπλε (RGB)) 
4. Να αναφερκεί ο αρικμόσ LED ςε κάκε προβολζα ξεχωριςτά. 
5. Ο παραγόμενοσ φωτιςμόσ να είναι ζμμεςοσ μζςω κατάλλθλων ανακλαςτιρων ςτα κάτοπτρα του κάκε 
προβολζα και να εξαςφαλίηει ψυχρό φωτιςμό με βάκοσ, αποδίδοντασ πιςτά τισ αποχρϊςεισ των χρωμάτων. 
6. Να αναρτάται από τθν οροφι και να ζχει τθν δυνατότθτα να παίρνει τισ επικυμθτζσ κζςεισ. 

         Να ςυνυποβλθκεί με τθ προςφορά ςχζδιο από το καταςκευαςτικό οίκο για το προςφερόμενο 
ςφςτθμα με τισ δυνατότθτεσ των κινιςεων (ςε μοίρεσ ι / και ςε εφροσ) των βραχιόνων και των 
κελφφων. 

7. Το ςφςτθμα κίνθςθσ και ανάρτθςθσ να παρζχει μεγάλθ ευκολία κίνθςθσ και ςτακερότθτα ςτθν 
επικυμθτι κζςθ χωρίσ τθν χριςθ φρζνων ι αντίβαρων. 
8. Πλεσ οι κινιςεισ να γίνονται εφκολα τόςο από: 

- ενςωματωμζνθ χειρολαβι περιμετρικά ςτο κζλυφοσ κάκε προβολζα, 
- από αποςπϊμενθ χειρολαβι ςτο κζντρο του κάκε προβολζα θ οποία να μπορεί να 

ΣΥΣΤΘΜΛΚΟΣ 
ΑΛΚΜΟΣ  ΤΜΘΜΑ CPV Ρεριγραφι Είδουσ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

107342 1 
Ψωτιςμόσ χειρουργείου                                      

CPV 33167000-8 

Ωειρουργικοί 
Ρροβολείσ Οροφισ 

με Δορυφόρο 

ΤΕΜΑΩΛΑ 4 
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αποςτειρϊνεται ςε κοινοφσ κλιβάνουσ. 
9.  Θ διάρκεια ηωισ των χρθςιμοποιοφμενων LED να είναι τουλάχιςτον 50.000 ϊρεσ. 
10. Τόςο ο κυρίωσ προβολζασ όςο και ο  δορυφόροσ του να διακζτουν: 
10.1 . Ωρωματικι κερμοκραςία άνω των 4.800 Κ ςε απόςταςθ 1m. 
10.2 Δυνατότθτα επιλογισ τθσ χρωματικισ κερμοκραςίασ ςε άλλεσ τουλάχιςτον τρεισ (3) διαφορετικζσ 
τιμζσ, εντόσ του εφρουσ 3.500 Κ – 5.000 Κ (ςε απόςταςθ 1 m). 
10.3. Αποδιδόμενθ Ιςχφσ φωτόσ ρυκμιηόμενθ από 40.000 Lux περίπου ζωσ 160.000 Lux τουλάχιςτον, ςε 
απόςταςθ 1m. 
10.4. Δυνατότθτα θλεκτρονικισ ρφκμιςθσ τθσ διαμζτρου του φωτιηόμενου πεδίου ςε δυο τουλάχιςτον 
τιμζσ: μικρι / μεγάλθ (ςε απόςταςθ 1m).   Να αναφερκοφν προσ αξιολόγθςθ οι τιμζσ και ο τρόποσ που 
επιτυγχάνεται θ ρφκμιςθ τουσ. 
10.5 Βάκοσ Ψωτιςμοφ ςφμφωνα με IEC 60601-2-41, (L1+L2), ςε 20% τθσ κεντρικισ φωτεινισ ροισ (Εc): 

1.000mm τουλάχιςτον. 
10.6.  Δείκτθσ Ωρωματικισ Απόδοςθσ (CRI) τουλάχιςτον 95, για τθ βζλτιςτθ διαφοροποίθςθ των ιςτϊν. 
10.7 . Δείκτθσ R9 τουλάχιςτον 94 για τθν πιςτότερθ απόδοςθ του κόκκινου χρϊματοσ. 
10.8.  Δυνατότθτα ενδοςκοπικοφ φωτιςμοφ ι / και ζγχρωμου περιβάλλοντοσ φωτιςμοφ (ambient light). 
10.9.  Να αναφερκεί προσ αξιολόγθςθ θ διάμετροσ d10 και θ διάμετροσ d50. 

 
11.  Τάςθ λειτουργίασ 240 V / 50-60 Hz. H κατανάλωςθ ιςχφοσ να είναι μικρότερθ από 75W ανά 
προβολζα. 
12.  Το ςφςτθμα να δφναται να ςυνοδεφεται με κάμερα , High Definition, αςφρματθσ επικοινωνίασ (WiFi). Θ 
κάμερα να τοποκετείται ςτο κζντρο  του κυρίωσ προβολζα, να αναφερκοφν τα χαρακτθριςτικά τθσ. 

 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 

 

ΣΥΣΤΘΜΛΚΟΣ 
ΑΛΚΜΟΣ  

ΤΜΘΜΑ CPV Ρεριγραφι Είδουσ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

107345 2 

Συςκευζσ 
αναιςκθςίασ                                         

CPV 33172100-
7 

Ρλιρθ 
Αναιςκθςιολογικά 

Συγκροτιματα 

ΤΕΜΑΩΛΑ 3 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

 ΡΛΗΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΟΤΗΜΑΤΟΣ 

 
Α. ΓΕΝΛΚΑ 

1. Το υπό προμικεια αναιςκθςιολογικό ςυγκρότθμα κα πρζπει να είναι καινοφργιο, αμεταχείριςτο, 
ςφγχρονθσ τεχνολογίασ και κατάλλθλο για χριςθ ςε αςκενείσ όλων των θλικιϊν (ενιλικεσ, παιδιά, 
νεογνά).  

2. Να φζρεται ςε τροχιλατθ βάςθ με ςφςτθμα πζδθςθσ του ίδιου καταςκευαςτικοφ οίκου και να 
διακζτει:    
α. ςυρτάρι αποκικευςθσ παρελκόμενων 
β. επιφάνεια εργαςίασ 
γ. επιφάνεια τοποκζτθςθσ μόνιτορ ι άλλων ςυςκευϊν 
δ. ρευματολιπτεσ για ςφνδεςθ περιφερικϊν ςυςκευϊν. 
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3. Να αποτελείται από τα ακόλουκα: 
α. Κυρίωσ μθχάνθμα αναιςκθςίασ 

  β. Αναπνευςτιρα  
γ. Μόνιτορ αναπνευςτιρα (αναπνευςτικϊν παραμζτρων) 
δ. Σφςτθμα παρακολοφκθςθσ παραμζτρων, αποτελοφμενο τουλάχιςτον από:  
 

 παρακλίνια οκόνθ/μόνιτορ παρακολοφκθςθσ με ενςωματωμζνο ι ξεχωριςτό θλεκτρονικό 
υπολογιςτι medical grade με: λειτουργικό ςφςτθμα, ζγχρωμθ LCD-TFT οκόνθ αφισ, 
μεγζκουσ τουλάχιςτον 17” 

 από μόνιτορ μεταφοράσ, παρακολοφκθςθσ ηωτικϊν λειτουργιϊν.  
 Το ςυγκρότθμα να προςφζρεται ζτοιμο προσ ενςωμάτωςθ ςε δίκτυο επικοινωνίασ Ethernet.  

 
4. Το λογιςμικό όλου του παραπάνω εξοπλιςμοφ να είναι ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

 
5. Να φζρει εξόδουσ για ςφνδεςθ µε δίκτυο, άλλεσ ιατρικζσ ςυςκευζσ και Θ/Υ ιατρικισ κλάςθσ. Να ζχει 

τθ δυνατότθτα τιρθςθσ πλιρουσ θλεκτρονικοφ διαγράμματοσ αναιςκθςίασ-φάκελου αςκενι, το 

οποίο τεκμθριωμζνα να δζχεται/καταγράφει αυτομάτωσ τα αναπνευςτικά/αιμοδυναμικά δεδομζνα 

από το αναιςκθςιολογικό ςυγκρότθμα.  

 
6. Να παρζχει τθ μζγιςτθ δυνατι αςφάλεια και προςταςία αςκενοφσ. Θα εκτιμθκεί κετικά θ 

δυνατότθτα αυτόματου αεριςμοφ του αςκενοφσ με αζρα του περιβάλλοντοσ, ςτθν περίπτωςθ 

πτϊςθσ τθσ πίεςθσ των αερίων τθσ κεντρικισ εγκατάςταςθσ και ταυτόχρονα εξάντλθςθσ των 

εφεδρικϊν φιαλϊν (κατάςταςθ εξαιρετικά ζκτακτθσ ανάγκθσ). 

Β. ΚΥΛΫΣ ΜΘΩΑΝΘΜΑ ΑΝΑΛΣΚΘΣΛΑΣ 

1. Να φζρει ςωλινεσ παροχισ Ο2, Ν2Ο και ιατρικοφ πεπιεςμζνου αζρα, ςυμβατοφσ με το ςφςτθμα 
παροχισ αερίων του νοςοκομείου, κακϊσ και εφεδρικό ςφςτθμα τροφοδοςίασ Ο2 και Ν2Ο με 
ιςάρικμεσ εφεδρικζσ φιάλεσ κωδικοποίθςθσ PIN Index. Σε περίπτωςθ που ο αναπνευςτιρασ του 
αναιςκθςιολογικοφ λειτουργεί με οδθγό αζριο, να παραδοκεί με φιάλεσ  άνω των επτά (7) λίτρων για 
τθν εξαςφάλιςθ μεγάλου χρόνου λειτουργίασ. 
 

2. Να διακζτει ψθφιακζσ ενδείξεισ ςτθν οκόνθ ι μανόμετρα για τθν πλθροφόρθςθ του χειριςτι 
αναφορικά με τθ ςωςτι τροφοδοςία του μθχανιματοσ από τισ κεντρικζσ παροχζσ αερίων και το 
περιεχόμενο των εφεδρικϊν φιαλϊν.  

 
3. Να διακζτει θλεκτρονικό ςφςτθμα ρφκμιςθσ και χοριγθςθσ φρζςκων αερίων (θλεκτρονικό μίκτθ) με 

ταυτόχρονθ απεικόνιςθ ψθφιακϊν ροόμετρων και ψθφιακι απεικόνιςθ του χορθγοφμενου μίγματοσ 
φρζςκων αερίων, ςτθν οκόνθ του μθχανιματοσ. Να είναι ικανό για χοριγθςθ Low και minimal Flow 
αναιςκθςίασ με παροχι ροισ φρζςκων αερίων από 0,2 L/min ζωσ 15 L/min τουλάχιςτον.  
 

4. Να ζχει τθ δυνατότθτα απευκείασ ρφκμιςθσ: 
α. του ποςοςτοφ Ο2

 των φρζςκων αερίων  
β. τθσ ςυνολικισ ροισ φρζςκων αερίων, διατθρϊντασ ςτακερό το ποςοςτό Ο2 
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5. Να τροφοδοτείται από ρεφμα δικτφου πόλεωσ κακϊσ και από ενςωματωμζνθ επαναφορτιηόμενθ 
μπαταρία που να εξαςφαλίηει αυτονομία τουλάχιςτον τριάντα  (30) λεπτϊν, που κεωρείται ικανό 
κακϊσ τα χειρουργεία διακζτουν θλεκτρικι τροφοδοςία από UPS που εξαςφαλίηει τθν αδιάλειπτθ 
λειτουργία ακόμθ και ςτο μεςοδιάςτθμα εκκίνθςθσ του Θ/Η. 

 
6. Να διακζτει ςφςτθμα εξαςφάλιςθσ ελάχιςτθσ ςυγκζντρωςθσ Ο2 ςτα φρζςκα αζρια όχι μικρότερθσ 

του 25% όταν επιλζγεται μίγμα φρζςκων αερίων Ο2/Ν2Ο. Στθν περίπτωςθ πτϊςθσ τθσ πίεςθσ του Ο2 
το μθχάνθμα να μεταπίπτει αυτόματα ςε λειτουργία με πεπιεςμζνο αζρα διατθρϊντασ τθ ςυνολικι 
ροι των φρζςκων αερίων αναλλοίωτθ. 

 
7. Να διακζτει ςυναγερμοφσ οπτικά και θχθτικά κωδικοποιθμζνουσ και απεικόνιςθ ενθμερωτικϊν / 

προειδοποιθτικϊν μθνυμάτων. Να διακζτει απαραιτιτωσ οπτικοακουςτικοφσ ςυναγερμοφσ για: α) μθ 
ςωςτι πίεςθ τροφοδοςίασ Ο2

 , β) κατά λεπτό αεριςμό, γ) πίεςθ αεραγωγϊν, δ) διαρροι. 
 

8. Να φζρει ςφςτθμα προςαρμογισ δφο (2) ενεργϊν εξαερωτϊν για χοριγθςθ αναιςκθτικϊν αερίων, με 
διάταξθ αςφαλείασ που να αποκλείει τθν ταυτόχρονθ ενεργοποίθςθ και των δφο εξαερωτϊν.  

 
9. Να διακζτει κφκλωμα επανειςπνοισ: 

α. με κάνιςτρο νατραςβζςτου πολλαπλϊν χριςεων, μεγάλθσ χωρθτικότθτασ για πολφωρεσ 
επεμβάςεισ. Να δζχεται και να προςφερκοφν προσ επιλογι κάνιςτρα μίασ χριςεωσ για τισ 
περιπτϊςεισ ςθπτικϊν περιςτατικϊν. Τα κάνιςτρα μίασ χριςθσ να ζχουν τθ δυνατότθτα 
αντικατάςταςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ επζμβαςθσ με αςφάλεια, χωρίσ διαρροζσ.  
β. κερμαινόμενο ι ςφςτθμα αντίςτοιχθσ αποδειγμζνθσ τεχνολογίασ (όπωσ ςφςτθμα με δοχείο 
δζςμευςθσ, ςυγκράτθςθσ και απομάκρυνςθσ τθσ υγραςίασ από το κφκλωμα επανειςπνοισ), για τθν 
αποφυγι ςυμπφκνωςθσ υδρατμϊν εντόσ αυτοφ κατά τθ διάρκεια τόςο τθσ κλαςικισ, όςο τθσ Low και 
τθσ Minimal Flow αναιςκθςίασ.  

            Να αναφερκεί θ τεχνολογία προσ αξιολόγθςθ.  
γ. με βαλβίδα αςφαλείασ πίεςθσ αςκενι, κατά προτίμθςθ με δυνατότθτα ταχείασ εκτόνωςθσ.  
  

10. Δυνατότθτα χοριγθςθσ 100% Ο2 με χειροκίνθτο αεριςμό μζςω διαβακμιςμζνου μθχανικοφ ρυκμιςτι 
ροισ, ςε περίπτωςθ πτϊςθσ τθσ θλεκτρικισ τροφοδοςίασ και εξάντλθςθσ και τθσ μπαταρίασ. Θ ροι 
να διζρχεται μζςα από τον εξαερωτιρα για χοριγθςθ και αναιςκθτικοφ αερίου.  
 

11. Να ανιχνεφει, να αναγνωρίηει και να μετρά αυτόματα τθ ςυγκζντρωςθ του χορθγοφμενου πτθτικοφ 
αναιςκθτικοφ. Να ζχει δυνατότθτα ταυτόχρονθσ ανίχνευςθσ δφο πτθτικϊν με απεικόνιςθ των 
ςυγκεντρϊςεϊν τουσ.   
 

12. Να πραγματοποιεί αυτοζλεγχο των θλεκτρονικϊν και μθχανικϊν ςυςτθμάτων του και ζλεγχο 
διαρροϊν πριν τεκεί ςε κανονικι λειτουργία. Να αναφερκεί ο χρόνοσ πραγματοποίθςθσ του 
αυτοελζγχου προσ εκτίμθςθ.  
 

13. Να είναι εφοδιαςμζνο με βοθκθτικό ροόμετρο οξυγόνου και να διακζτει αναρρόφθςθ κενοφ. 

 
14. Να διακζτει ςφςτθμα απαγωγισ αερίων (scavenging system).  

 
15. Να αναφερκοφν προσ αξιολόγθςθ τυχόν επιπλζον δυνατότθτεσ 
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Γ. ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΘΑΣ 

1. Να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, θλεκτρονικά ελεγχόμενοσ και να λειτουργεί: 
α. θλεκτρικά υπό τάςθ 220V/50Hz και πνευματικά με αζρα και O2 (τεχνολογία φυςοφνασ ι 
αντίςτοιχθ)  
ι 
β. αμιγϊσ θλεκτρικά υπό τάςθ 220V/50Hz (τεχνολογία εμβόλου/πιςτονιοφ ι τουρμπίνασ)  
 Να αναφερκεί θ τεχνολογία του αναπνευςτιρα. Να αναφερκεί το πρωτεφον και το δευτερεφον αζριο 
και θ μζςθ κατανάλωςθ αερίου οδιγθςθσ (για τθν πρϊτθ περίπτωςθ) ϊςτε να αξιολογθκεί. Σε 
περίπτωςθ απϊλειασ του πρωτεφοντοσ οδθγοφ αερίου θ πνευματικι λειτουργία του αναπνευςτιρα 
πρζπει να ςυνεχίηεται αυτόματα με το δευτερεφον οδθγό αζριο και να εμφανίηεται θ αντίςτοιχθ 
ζνδειξθ.  
 

2. Τα μζρθ που επιμολφνονται από εκπνεόμενα αζρια να αποςτειρϊνονται ςε κλίβανο ατμοφ. Θ 
αποςυναρμολόγθςθ/ςυναρμολόγθςθ τουσ να είναι εφκολθ. Να επιςυναφκοφν οι επίςθμεσ οδθγίεσ 
αποςυναρμολόγθςθσ/ςυναρμολόγθςθσ όλων των αντίςτοιχων μερϊν, του εγχειριδίου 
χριςθσ/απολφμανςθσ-αποςτείρωςθσ του καταςκευαςτι προσ αξιολόγθςθ. 
 

3. Να εκτελεί τουσ κάτωκι τρόπουσ αεριςμοφ: 
α.  Αυτόματο (Spontaneous Breathing) και  χειροκίνθτο  αεριςμό (Manual Ventilation). 
β. Μθχανικό αεριςμό  ελεγχόμενου όγκου (Volume Control Ventilation VCV) . 
γ. Μθχανικό αεριςμό ελεγχόμενθσ πίεςθσ (Pressure Control Ventilation PCV) . 
δ. Συγχρονιςμζνο διαλείποντα υποχρεωτικό αεριςμό (Synchronized Intermittent Mandatory 
Ventilation SIMV) όγκου και πίεςθσ (VC-SIMV και PC-SIMV). 
ε. Αεριςμό υποςτιριξθσ πίεςθσ με ρφκμιςθ ελαχίςτων παρεχόμενων αναπνοϊν (Pressure Support). 
ςτ. Αυτόματο αεριςμό ςυνεχοφσ κετικισ πίεςθσ (CPAP). 
η. αεριςμό ςυνδυαςμοφ όγκου και πίεςθσ. (PC-VG ι VC-Autoflow ι αντίςτοιχο).  
Επιπροςκζτωσ, να διακζτει λειτουργία καρδιακισ παράκαμψθσ για χριςθ ςε περιπτϊςεισ 
εξωςωματικισ αντλίασ ςτισ καρδιοχειρουργικζσ επεμβάςεισ.  
 

4. Να αναφερκοφν προσ αξιολόγθςθ τυχόν επιπλζον τρόποι αεριςμοφ. 
  

5. Δυνατότθτα ρφκμιςθσ από το χριςτθ για: 
α.  Συχνότθτα αναπνοϊν ζωσ 100 bpm ι μεγαλφτερθ 
β. Ωρόνο ειςπνοισ 0,2-5 sec τουλάχιςτον για τθν επίτευξθ ςχζςεων Ι : Ε από 4:1 ζωσ 1:4 τουλάχιςτον 
γ. Αναπνεόμενο όγκο (VT) από 5 ml ζωσ τουλάχιςτον 1400 ml.  
δ. Ρίεςθ PEEP από 0 ζωσ 20 cm H2O τουλάχιςτον 
ε. Ωρόνο Plateau από 0 ζωσ 60 % τουλάχιςτον 
ςτ. Μζγιςτθ ειςπνευςτικι πίεςθ ζωσ 60 cm H2O τουλάχιςτον 
η. Σκανδαλιςμό ροισ από 0,3 L/min περίπου 
θ. Υποςτιριξθ πίεςθσ ΔP ζωσ 50 cm H2O τουλάχιςτον. 

6. Θα εκτιμθκεί να διακζτει ανεξαρτθςία – αποςφηευξθ του παρεχόμενου ηωτικοφ όγκου από τισ 
μεταβολζσ τθσ ροισ των φρζςκων αερίων ςε πραγματικό χρόνο (εντόσ τθσ ίδιασ αναπνοισ). 
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 Σε αντίκετθ περίπτωςθ ο αναπνευςτιρασ να διακζτει οπωςδιποτε αυτόματθ αντιςτάκμιςθ του 
παρεχόμενου ηωτικοφ όγκου, παρακάμπτοντασ τισ μεταβολζσ ροισ των αερίων και τθσ ενδοτικότθτασ του 
αςκενι.   

 

      Δ. ΜΟΝΛΤΟ ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΘΑ (ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΛΚΫΝ ΡΑΑΜΕΤΫΝ) 

1. Να διακζτει ενςωματωμζνθ ζγχρωμθ TFT οκόνθ μεγζκουσ τουλάχιςτον 12’’.   
 

2. Να απεικονίηει ςε μορφι ψθφιακισ τιμισ ι ςε κυματομορφϊν τισ παρακάτω αναπνευςτικζσ 
παραμζτρουσ: 
α. ςυγκζντρωςθ ειςπνεόμενου-εκπνεόμενου O2 . 
β. χορθγοφμενουσ όγκουσ ( MV, VT) και αναπνευςτικι ςυχνότθτα. 
γ. εφαρμοηόμενεσ πιζςεισ (Peak, Plateau, Peep). 
δ. ςυγκζντρωςθ  ειςπνεόμενου-εκπνεόμενου Ν2Ο, CO2 και πτθτικϊν αναιςκθτικϊν.  
ε. Ενδοτικότθτα (compliance) και κλειςτοφσ βρόχουσ πίεςθσ/όγκου και ροισ/όγκου. 
ςτ. Απορρόφθςθ αναιςκθτικϊν αερίων (MAC), διορκωμζνθ βάςει θλικίασ. 
 

3. Να διακζτει απεικόνιςθ εξελιγμζνου ςυςτιματοσ κακοδιγθςθσ του αναιςκθςιολόγου αναφορικά με 
τθν κατανάλωςθ φρζςκου αερίου, για τθν εξαςφάλιςθ οικονομίασ ςτθν κατανάλωςθ των πτθτικϊν 
αναιςκθτικϊν κατά τθ LOW και MINIMAL FLOW αναιςκθςία.  
 

4. Να διακζτει λειτουργία για τθ διευκόλυνςθ/παρακολοφκθςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ επιςτράτευςθσ των 
κυψελίδων. 
 

5. Να διακζτει ρυκμιηόμενα όρια ςυναγερμοφ και να απεικονίηει μθνφματα ςυναγερμοφ ταξινομθμζνα 
ςε τρεισ (3) κατθγορίεσ προτεραιότθτασ. 

 
6. Οι μετριςεισ των πτθτικϊν αναιςκθτικϊν, του Ν2Ο και του CO2 να πραγματοποιοφνται με αιςκθτιρα 

υπζρυκρθσ ακτινοβολίασ, του δε Ο2 μζςω παραμαγνθτικοφ ςυςτιματοσ για τθν αποφυγι χριςθσ 
αναλωςίμων αιςκθτιρων. 
 

7. Να προςφερκοφν προσ επιλογι τυχόν επιπλζον δυνατότθτεσ. 
 

Ε. ΣΥΣΤΘΜΑ ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘΣ ΡΑΑΜΕΤΫΝ 

1. Σφςτθμα παρακολοφκθςθσ παραμζτρων αποτελοφμενο τουλάχιςτον από: 

 παρακλίνια οκόνθ/μόνιτορ παρακολοφκθςθσ παραμζτρων, με ενςωματωμζνο ι ξεχωριςτό 
θλεκτρονικό υπολογιςτι medical grade με: λειτουργικό ςφςτθμα, ζγχρωμθ οκόνθ αφισ, μεγζκουσ 
τουλάχιςτον 17” (με μπαταρία, για τθν περίπτωςθ πτϊςθσ τθσ τροφοδοςίασ ρεφματοσ)  
και 

 από φορθτό μόνιτορ παρακολοφκθςθσ ηωτικϊν λειτουργιϊν με ενςωματωμζνθ ζγχρωμθ 
οκόνθ μεγζκουσ τουλάχιςτον 5’’, μπαταρία τουλάχιςτον 180 λεπτϊν (ςε τυπικζσ ςυνκικεσ 
λειτουργίασ), μικροφ βάρουσ (μικρότερο από 2 κιλά), κατάλλθλο για μεταφορζσ.  

2. Το Σφςτθμα παρακολοφκθςθσ παραμζτρων να είναι ςυμβατό με το αναιςκθςιολογικό μθχάνθμα και 

να απεικονίηει τισ αναπνευςτικζσ παραμζτρουσ.  
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Να κατατεκοφν απαραιτιτωσ, τα πιςτοποιθτικά CE mark για κάκε διακριτι ςυςκευι του ςυςτιματοσ 

και τα πιςτοποιθτικά ςυμβατότθτασ (CE declaration of compatibility) ςφμφωνα με τθν Οδθγία 93/42 

τθσ Ε.Ε «περί ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων», με τθν οποία ζχει εναρμονιςκεί θ Ελλθνικι Νομοκεςία 

(ΨΕΚ 2198/2-10-2009) για κάκε διακριτι ςυςκευι του ςυςτιματοσ.  

 
3. Το λογιςμικό όλου του παραπάνω ςυςτιματοσ να είναι ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

4. Να διακζτει τυχόν ενιςχυτικζσ βακμίδεσ, ςυμβατζσ ϊςτε ςυνολικά να παρακολουκεί τα κάτωκι 

φαινόμενα: 

α. Θλεκτροκαρδιογράφθμα (ECG), με χριςθ τουλάχιςτον 5-πολικοφ ι 6-πολικοφ καλωδίου. Θα 
εκτιμθκεί θ δυνατότθτα χριςθσ διαφορετικϊν τφπων καλωδίων για διευκόλυνςθ τθσ εφαρμογισ 
ςτον αςκενι. Να περιγραφοφν προσ αξιολόγθςθ. 
β. Δφο αιματθρζσ πιζςεισ με δυνατότθτα μζτρθςθσ πίεςθσ ενςφινωςθσ (Wedge). 
γ. Αναίμακτθ πίεςθ (NIBP). 
δ. Θερμοκραςία (Τ). 
ε. Ραλμικι Οξυμετρία (SpO2 και PVI). 
ςτ. Αναίμακτθ μζτρθςθ αιμοςφαιρίνθσ (SpHb). 

5. Ηλεκτροκαρδιογράφθμα (ΗΚΓ) . 
5.1 Να απεικονίηει ευδιάκριτα τθν καρδιακι ςυχνότθτα, ακόμθ και ςτισ περιπτϊςεισ κακισ 

ςφνδεςθσ ι διακοπισ θλεκτροδίου ΘΚΓ. 
5.2 Να δίνει δυνατότθτα επιλογισ για ςυνεχι απεικόνιςθ οποιαςδιποτε από τισ απαγωγζσ, 

κακϊσ και να απεικονίηει ταυτόχρονα, ζωσ τρεισ απαγωγζσ που επιλζγονται από το χειριςτι.  
5.3 Να ζχει τθ δυνατότθτα ανίχνευςθσ βθματοδότθ. 
5.4 Να ζχει τθ δυνατότθτα ανίχνευςθσ αρρυκμιϊν κακϊσ και ανάλυςθσ του ST διαςτιματοσ ςε 

τρεισ απαγωγζσ τουλάχιςτον.  
5.5 Το καλϊδιο ΘΚΓ να δίνει τθ δυνατότθτα απεικόνιςθσ τθσ κυματομορφισ τθσ αναπνοισ και να 

υπάρχει ψθφιακι ζνδειξθ τθσ ςυχνότθτασ των αναπνοϊν.  
5.6 Να απεικονίηει και τισ 12 απαγωγζσ του ΘΚΓ με τθ χριςθ 6-πολικοφ ι 5-πολικοφ καλωδίου 

ΘΚΓφιματοσ (ECG). 
6. Αιματθρζσ πιζςεισ (ΙΒ). 

6.1 Να μετράει ταυτόχρονα δφο αιματθρζσ πιζςεισ. Να απεικονίηονται οι τιμζσ τθσ ςυςτολικισ, 
διαςτολικισ και μζςθσ πίεςθσ, κακϊσ και οι κυματομορφζσ των πιζςεων. 

6.2 Να διακζτει τθν λειτουργία υπζρκεςθσ των κυματομορφϊν (overlap).  
7. Αναίμακτθ πίεςθ (ΝΙΒ). 

7.1  Να διακζτει λειτουργία χειροκίνθτθσ και αυτόματθσ εκκίνθςθσ τθσ μζτρθςθσ ςε 
προκακοριςμζνα χρονικά διαςτιματα. 

7.2  Να απεικονίηονται οι τιμζσ ςυςτολικισ, διαςτολικισ και μζςθσ αρτθριακισ πίεςθσ, με 
ξεχωριςτά όρια ςυναγερμοφ για κάκε μία από αυτζσ. 

8. Θερμοκραςία (Τ). 
8.1 Να μετράει με υψθλι ακρίβεια τθν κερμοκραςία πυρινα του αςκενοφσ. Θα εκτιμθκεί θ 

δυνατότθτα μζτρθςθσ τθσ κερμοκραςίασ πυρινα μζςω αιςκθτιρα δζρματοσ, με υψθλι 
ακρίβεια. 

8.2 Να ζχει τθν δυνατότθτα μζτρθςθσ τθσ κερμοκραςίασ ςε δφο διαφορετικά ςθμεία του 
ςϊματοσ  (Τ1,Τ2), ταυτόχρονα, ςε περίπτωςθ που χρθςιμοποιθκοφν δφο αιςκθτιρεσ. 
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8.3 Στθν παραπάνω περίπτωςθ να υπολογίηει και να αναδεικνφει τθ διαφορά κερμοκραςίασ 
μεταξφ των δφο ςθμείων (ΔΤ). 

9. Ραλμικι οξυμετρία (SpO2) και λοιπζσ παράμετροι . 
9.1 Να μετρά με αναίμακτθ μζκοδο τον κορεςμό τθσ αιμοςφαιρίνθσ ςε οξυγόνο μζςω αιςκθτιρα 

δακτφλου (probe) πολλαπλϊν χριςεων, τεχνολογίασ Masimo Rainbow. 
9.2 Να απεικονίηει ψθφιακά τον κορεςμό % οξυγόνου και να απεικονίηει τθν πλθκυςμογραφικι 

καμπφλθ SpO2. 
9.3 Να μετρά, με αναίμακτθ μζκοδο, τον δείκτθ Pleth Variability Index (PVI) για τον υπολογιςμό 

τθσ αναμενόμενθσ ανταπόκριςθσ του αςκενι ςτα παρεχόμενα υγρά. 
9.4 Να μετράει με αναίμακτθ μζκοδο τθν αιμοςφαιρίνθ (SpHb), με γράφθμα τθσ τάςθσ τθσ. 

 
10. Να είναι προςτατευμζνο από παράςιτα διακερμίασ και απινίδωςθσ. Να είναι κατάλλθλο για χριςθ 

ςε νεογνά, παιδιά και ενιλικεσ.  
 

11. Να απεικονίηει τουλάχιςτον δζκα (10) κυματομορφζσ διαφορετικϊν παραμζτρων ταυτοχρόνωσ, εκ 
των οποίων ζωσ τρεισ να είναι θλεκτροκαρδιογράφθμα. 
 

12. Οπτικοακουςτικι διάταξθ ςυναγερμοφ (Alarms) με τρία επίπεδα προτεραιότθτασ και ρυκμιηόμενα 
όρια για όλεσ τισ παραμζτρουσ. 
 

13. Να διακζτει μνιμθ όλων των παραμζτρων (trends) χρονικισ διάρκειασ 48 ωρϊν τουλάχιςτον, ςε 

μορφι γραφθμάτων και πινάκων. Κατα τθν απεικόνιςθ των trends να μθν διακόπτεται θ εποπτεία τθσ 

παρακολοφκθςθσ του αςκενοφσ. 

 
14. Να ςυνδζεται με κεντρικό ςτακμό παρακολοφκθςθσ. 

 
15. Να διακζτει κφρεσ για τθ ςφνδεςθ περιφερικϊν ςυςκευϊν κακϊσ και κφρεσ USB. 

 
16. Το ςφςτθμα να ςυνοδεφεται από:  

 3-πολικό καλϊδιο ΘΚΓφιματοσ (ECG), πολλαπλϊν χριςεων. 

 6-πολικό καλϊδιο ΘΚΓφιματοσ (ECG), πολλαπλϊν χριςεων. 

 Αιςκθτιρα δακτφλου παλμικισ οξυμετρίασ, πολλαπλϊν χριςεων, τεχνολογίασ Masimo rainbow   
(SpO2). 

 Δφο (2) περιχειρίδεσ ενθλίκων διαφορετικϊν μεγεκϊν (NΙBP), πολλαπλϊν χριςεων. 

 Ζναν τουλάχιςτον αιςκθτιρα κερμοκραςίασ, (T). 

 Ζναν (1) αιςκθτιρα δαχτφλου για τθν μζτρθςθ τθσ αιμοςφαιρίνθσ (SpHb) με αντίςτοιχα 
αυτοκόλλθτα εφαρμογισ, μιασ χριςθσ. 

και εν γζνει τον απαραίτθτο εξοπλιςμό για τθν εφρυκμθ λειτουργία του ςυςτιματοσ πλθν λοιπϊν 
αναλωςίμων.  

ΣΤ. ΓΕΝΛΚΑ ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ 

1. Πλοσ ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ να είναι καταςκευαςμζνοσ ςφμφωνα με τισ διεκνείσ ευρωπαϊκζσ 
προδιαγραφζσ αςφαλείασ και να διακζτει ςιμανςθ CE. Να διατίκεται από αντιπρόςωπο που 
διακζτει πιςτοποίθςθ ISO 9001:2000 και ISO 13485:2003 ςφμφωνα με τθν Υ.Α ΔΥ8δ/1348/04 που 
αφορά ςτθ διακίνθςθ και τθν τεχνικι υποςτιριξθ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων. 
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2. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό να είναι ενταγμζνοι ςε πρόγραμμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ 
Α.Θ.Θ.Ε. βάςει του Ρ.Δ 117/2004(ΨΕΚ 82Α) και Ρ.Δ 15/2006(ΨΕΚ 12Α) ςε ςυμμόρφωςθ με τισ 
διατάξεισ τθσ οδθγίασ 2003/108. 

 
3. Να δοκεί εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για τρία (3) ζτθ και να αναφερκεί θ ετιςια κοςτολόγθςθ 

ςυμβολαίου πλιρουσ ςυντιρθςθσ ςυμπεριλαμβανομζνων των ανταλλακτικϊν, service kits και 
εργαςίασ εκτόσ αναλωςίμων, κακϊσ και προλθπτικισ ςυντιρθςθσ ςυμπεριλαμβανομζνων των 
service kits και εργαςίασ εκτόσ ανταλλακτικϊν και αναλωςίμων τθσ μονάδοσ, μετά το πζρασ τθσ 
εγγφθςθσ.  
 
Το ετιςιο κόςτοσ ςυντιρθςθσ δεν κα υπερβαίνει το 4% τθσ αξίασ αγοράσ του κάκε 
αναιςκθςιολογικοφ μθχανιματοσ, προ ΨΡΑ.  
 

4. Να βεβαιϊνεται εγγράφωσ από τον καταςκευαςτικό οίκο θ διάκεςθ ανταλλακτικϊν για μία 
δεκαετία. 

………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
 

ΣΥΣΤΘΜΛΚΟΣ 
ΑΛΚΜΟΣ  

ΤΜΘΜΑ CPV Ρεριγραφι Είδουσ Ροςότθτα 

107346 3 
Αντλίεσ κερμότθτασ                                               

CPV 42511110-5 

Σφςτθμα 
Αντλίασ 

Κερμότθτασ 
Τεμάχιο 1 

 
ΤΕΩΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΨΕΣ 

ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΜΛΑΣ ΑΝΤΛΛΑΣ ΚΕΜΟΤΘΤΑΣ ΑΕΑ-ΝΕΟΥ 

 

Γενικά 

Σκοπόσ τθσ παροφςασ τεχνικισ περιγραφισ είναι να κακορίςει τισ ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ για τθν 
εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία μίασ αερόψυκτθσ Αντλίασ κερμότθτασ Αζρα- Νεροφ, των 
παρελκόμενων αυτισ και τθν απεγκατάςταςθ και απομάκρυνςθ των υφιςτάμενων ψυκτϊν από τον 
περιβάλλοντα χϊρο εγκατάςταςθσ τθσ Νοςθλευτικισ Μονάδασ Άργουσ του ΓΝ Αργολίδασ. 

Θ νζα Αντλία κερμότθτασ ,καταςκευαςτικοφ τφπου CARRIER  30RQS-160 ,ψυκτικισ ιςχφοσ 580 KW 
/κερμαντικισ ιςχφοσ 640 KW ,κα αντικαταςτιςει τουσ δφο υπάρχοντεσ ψφκτεσ τφπου MC QUAY ALS 
10325T, ψυκτικισ ιςχφοσ 2 Ω 363 ΚW, για να καλφψει τισ υπάρχουςεσ ανάγκεσ κλιματιςμοφ /κζρμανςθσ  
του Νοςοκομείου, ςτο κτίριο χειρουργείων- εργαςτθρίων. 

 Θ νζα αντλία κερμότθτασ κα είναι τεχνολογίασ cascade, αποτελοφμενθ από ςυςτοιχία 4 αντλιϊν 
κερμότθτασ και κα λειτουργεί με προοδευτικι κζςθ ςε λειτουργία μίασ ι περιςςοτζρων (ζωσ 4) μζςω 
ανάλογου λογιςμικοφ, ανάλογα τθν ηιτθςθ του κτιρίου. 

Α. πλνπηηθή Πεξηγξαθή εξγαζηώλ εγθαηάζηαζεο θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγία 
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Οι εργαςίεσ που κα διεκπεραιϊςει ο ανάδοχοσ για τθν εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία τθσ αντλίασ 
κερμότθτασ κα πρζπει να ακολουκοφν τα παρακάτω : 

 Αποξιλωςθ, απομάκρυνςθ του υφιςτάμενου ςυγκροτιματοσ ψυκτικϊν μθχανθμάτων  ςε 
ςυνεννόθςθ με τθν Τεχνικι Υπθρεςία. 

 Kακαριςμόσ του χϊρου πριν τοποκετθκεί θ καινοφργια αντλία κερμότθτασ. 

 Καταςκευι ςκυροδετθμζνου υπόβακρου ζδραςθσ διαςτάςεων 11mX 5,5m X 0,2m. 

 Μεταφορά και τοποκζτθςθ τθσ καινοφργιασ αντλίασ ςτθ κζςθ που βρίςκονταν τα προσ 
αντικατάςταςθ μθχανιματα, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του μθχανιματοσ για τθν εφρυκμθ 
λειτουργία του. 

 Μεταφορά και τοποκζτθςθ του νζου BUFFER ςτθ κζςθ που προβλζπεται, ςφμφωνα με τισ 
προδιαγραφζσ για τθν εφρυκμθ λειτουργία του. 

  Θα χρθςιμοποιθκεί ςε κάκε περίπτωςθ θ υφιςτάμενθ θλεκτρολογικι εγκατάςταςθ ενϊ κα 
περιλαμβάνονται ςτισ υποχρεϊςεισ του αναδόχου, οποιεςδιποτε θλεκτρολογικζσ εργαςίεσ, 
ςυνδζςεισ, αυτοματιςμοί, ρυκμίςεισ, υλικά ι όργανα απαιτθκοφν για τθν ςωςτι και αςφαλι 
ςφνδεςθ και λειτουργία τθσ. 

 Πλεσ οι απαιτοφμενεσ υδραυλικζσ εργαςίεσ για τθν παράδοςθ ςε πλιρθ και ςωςτι λειτουργία του 
ςυςτιματοσ (ψφξθ/κζρμανςθ ) λ.χ ενϊςεισ , ρυκμίςεισ ,ςυνδζςεισ ,εκκίνθςθ και δοκιμζσ . 

 Απεγκατάςταςθ υφιςτάμενων λεβιτων και αντλιϊν inline . 

 Ρρομικεια και τοποκζτθςθ αναγκαίου υδραυλικοφ εξοπλιςμοφ (διακόπτεσ ροισ, βάνεσ, 
ςυςτολικά, μανόμετρα, φίλτρα νεροφ, ςωλινεσ, δοχείο διαςτολισ, Boiler, κυκλοφορθτζσ και ότι 
άλλο απαιτείται . 

 Ρρομικεια και εγκατάςταςθ δφο νζων αντλιϊν in line inverter 150/200-7,5/4 τφπου WILO . 

 Ρλιρεισ εργαςίεσ υδραυλικοφ , ψυκτικοφ & θλεκτρολόγου όπου απαιτοφνται . 

 Επίβλεψθ τθσ εγκατάςταςθσ από Θλεκτρολόγο ι Μθχανολόγο Μθχανικό και υπογραφι 
υπεφκυνθσ διλωςθσ καλισ λειτουργίασ μετά το πζρασ των εργαςιϊν . 

 Ππου απαιτθκεί θ διάνοιξθ οπϊν κα πρζπει να γίνει πλιρθσ αποκατάςταςθ και μόνωςθ αυτϊν 
μετά το πζρασ των εργαςιϊν με κατάλλθλα υλικά . 

 

Β. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ επηκέξνπο εξγαζηώλ 
 

Β.1 ΤΟΡΟΚΕΤΘΣΘ ΤΘΣ ΝΕΑΣ ΑΝΤΛΛΑΣ ΚΕΜΟΤΘΤΑΣ ΣΤΘ ΚΕΣΘ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ 

Τα ψυκτικά μθχανιματα τφπου MC QUAY ALS 10325T, που πρόκειται να αποξθλωκοφν ϊςτε να τοποκετθκεί 
ςτθν ίδια κζςθ θ νζα αντλία κερμότθτασ, βρίςκονται ςτον περιβάλλοντα χϊρο του Νοςοκομείου ςε εφκολα 
προςβάςιμο χϊρο. 

Το ςυνολικό βάροσ των μθχανθμάτων που κα απομακρυνκοφν είναι κατά προςζγγιςθ 5 tn . 

Θα χρθςιμοποιθκεί τθλεςκοπικόσ γερανόσ κατάλλθλοσ για τθν απομάκρυνςθ τουσ . 

Στθ ςυνζχεια κα χρθςιμοποιθκεί ο γερανόσ για τθ μεταφορά και τοποκζτθςθ τθσ νζασ αντλίασ κερμότθτασ 
ςτθ παραπάνω κζςθ . 

Β.2 ΘΛΕΚΤΛΚΘ ΣΥΝΔΕΣΘ 

21PROC008681736 2021-05-28
ΑΔΑ: ΩΤΟΒ4690Β4-ΨΩΓ



 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 
Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ 

   

 

Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

 

 

    

 Σελίδα 76 
 

Θ νζα αντλία κερμότθτασ θλεκτρολογικά κα διαςυνδεκεί ςτο υπάρχον παροχικό καλϊδιο . Θ μονάδα κα 
λειτουργεί με 3-φαςικό ρεφμα δικτφου, 50ΘΗ (400V ± 10% ). 

Το υπάρχον καλϊδιο τροφοδοςίασ τθσ αντλίασ κα καταλιγει ςτον εγκατεςτθμζνο διακόπτθ ιςχφοσ  

Β.3 ΣΥΝΔΕΣΘ ΜΕ ΤΟ ΥΔΑΥΛΛΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑ 

Γενικά 

Θ αντλία κερμότθτασ που κα αποτελείται από ςφςτθμα ςυςτοιχίασ 4 αντλιϊν κερμότθτασ, κα ςυςτακεί με 
παράλλθλθ ηεφξθ αλλθλουχίασ προσ κοινό BUFFER άριςτα μονωμζνο, εξωτερικισ χριςθσ, 2.500 λίτρων. To 
BUFFER κα φζρει εξωτερικι μόνωςθ πολυουρεκάνθσ 15 εκατοςτϊν πάχουσ και περίβλθμα εξωτερικό 
γαλβανιηζ με αντιδιαβρωτικι προςταςία 

Θα αποξθλωκεί το παλαιό δίκτυο κλιματιςμοφ και κα καταςκευαςτεί νζο διπλό δίκτυο ςωλθνϊςεων D168 
35m μικουσ με μόνωςθ 30χιλ. και εξωτερικό περίβλθμα αλουμινίου.  

εκείν αξρηθήο ζύλδεζεο Α.Θ –Γίθηπν ζσιελώζεσλ πξνζαγσγήο/επηζηξνθήο λεξνύ 
 

- Θα αντικαταςτακεί το τμιμα από τθ φλάτηα μζχρι τα ςτόμια ςφνδεςθσ τθσ Α.Θ (τφπου Victralic 
,διατομισ 3’’). 

- Θα αντικαταςτακοφν και κα τοποκετθκοφν α) νζα φλάτηα β)νζα αντικραδαςμικά γ)ενδεικτικά 
κερμόμετρα,δ)αυτόματα εξαερωτικά ,δ)εξαρτιματα προςαρμογισ 

- Οι ςωλθνϊςεισ που κα τοποκετθκοφν κα είναι PPR κερμοςυγκολλθτζσ , διαςτάςεων που κα 
αντιςτοιχοφν ςτα ςτόμια ςφνδεςθσ τθσ α.κ , κατάλλθλεσ για μεταφορά ψυχροφ/κερμοφ νεροφ. 

 

ύλδεζε κε ην πθηζηάκελν δίθηπν ςπρξνύ λεξνύ 
 

Οι ςωλθνϊςεισ προςαγωγισ/επιςτροφισ ψυχροφ νεροφ που καταλιγουν ςτα κολλεκτζρ του ψυχροςταςίου 
κα παραμείνουν εφόςον δεν διαπιςτωκεί ακαταλλθλότθτα τουσ. 

Εργαςίεσ που πρζπει ενδεικτικά να γίνουν : 

-  Ζλεγχοσ ,κακαριςμόσ του φίλτρου DN100 ςτθ γραμμι επιςτροφισ πριν τθν αντλία επιςτροφισ ϋin –
line’ τφπου wilo IP 100/200-3 ( δίκτυο 1 ) . 

- Αντικατάςταςθ τθσ ςίτασ αν χρειαςτεί. 
- Αντικατάςταςθ του υφιςτάμενου δοχείου διαςτολισ 100 lt (κατακόρυφο, πίεςθ λειτουργίασ 6 bar, 

προφόρτιςθσ 1,5 bar κακϊσ και 
α) του αυτόματου πλιρωςθσ , 
β) μίασ ανεπίςτροφθσ βαλβίδασ ¾ και 
γ)ενόσ φίλτρου ¾ ςτθ γραμμι πλιρωςθσ 
 
ύλδεζε κε πθηζηάκελν δίθηπν ζεξκνύ λεξνύ 

Εργαςίεσ που πρζπει ενδεικτικά να γίνουν : 

- Ο ζνασ ςυλλζκτθσ προςαγωγισ Ηεςτοφ νεροφ (ΚΗΝ-1 εωσ ΚΗΝ-4 ςφμφωνα με τθν διάταξθ τουσ ςτο 
λεβθτοςτάςιο ) κα αντικαταςτακεί με κερμοςυγκολλθτό , μαηί και οι βάνεσ και τα εξαρτιματα 
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ςφνδεςθσ με τουσ κυκλοφορθτζσ ηεςτοφ νεροφ ΚΗΝ-1 ζωσ ΚΗΝ-4 . 
Κα αντικαταςτακοφν τρείσ βάνεσ DN80 ,ςυγκεκριμζνα : 
1.   θ βάνα προςαγωγισ ΗΝ προσ τον ςυλλζκτθ των ΚΗΝ-1 ζωσ ΚΗΝ-4 
2.   θ βάνα ςτθν αντίςτοιχθ επιςτροφι του ηεςτοφ νεροφ προσ τον ςυλλζκτθ επιςτροφισ και 
3.   θ βάνα ανάμιξθσ προςαγωγισ-επιςτροφισ των ςυλλεκτϊν αυτϊν . 

Θ ακριβισ ςυνδεςμολογία και τα υλικά που κα απαιτθκοφν(κυκλοφορθτισ,βαλβίδα ανεπιςτροφισ,βάνεσ 
,αυτόματοι πλιρωςθσ,φίλτρα,δοχείο διαςτολισ κ.α) κα προκφψουν μετά τθν προαπαιτοφμενθ επίςκεψθ 
των υποψιφιων αναδόχων του ζργου ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ ομαλι λειτουργία του κυκλϊματοσ 
ςφμφωνα και με τισ απαιτιςεισ τθσ νζασ αντλίασ κερμότθτασ (π.χ επιςτροφι νεροφ όχι μεγαλφτερθ από 
50-60 ° C ) 

Σθμείωςθ: Το ςφνολο των εργαςιϊν κακϊσ και των υλικϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν κα εκτιμθκεί από 
τον υποψιφιο ανάδοχο κατά τθν επίςκεψθ και κα περιλαμβάνεται ςτθ κατατεκείςα οικονομοτεχνικι 
προςφορά . 

 

Γεληθνί Όξνη 

4. Ρροχπόκεςθ, επί ποινι αποκλειςμοφ, ο ανάδοχοσ πριν τθν υποβολι προςφοράσ - το αργότερο 
πζντε (5) μζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία κατάκεςθσ προςφορϊν - να λάβει πλιρθ γνϊςθ των 
υπαρχόντων εγκαταςτάςεων και τοπικϊν ςυνκθκϊν εκτελζςεωσ του ζργου θ οποία κα πρζπει να 
πιςτοποιείται με επίςκεψθ ςτο χϊρο εκπροςϊπου του υποψθφίου αναδόχου ,ϊςτε να προβλεφκοφν 
όλεσ οι αναγκαίεσ ενζργειεσ (εργαςίεσ, τροποποιιςεισ, καταςκευζσ κλπ.) και να ςυμπεριλθφκοφν ςτθν 
προςφορά τουσ με πλιρθ τεχνικι περιγραφι. 
5. Για τθν εν λόγω επίςκεψθ κα χορθγθκεί βεβαίωςθ από τθν ΝΜ Άργουσ, κατόπιν ςχετικοφ ζγγραφου 
αιτιματοσ και θ εν λόγω βεβαίωςθ κα υποβλθκεί με τθ προςφορά . 
Θ παραπάνω υποχρζωςθ είναι απαραίτθτθ ϊςτε ςτθ προςφορά να υπάρχει πλιρθσ περιγραφι και 
κοςτολόγθςθ των εργαςιϊν που κα  πραγματοποιθκοφν  και  των  υλικϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτο 
ςφνολο του ζργου . 

6.Πλοσ ο εξοπλιςμόσ και τα υλικά που κα χρειαςτοφν κα είναι καινοφργια και αχρθςιμοποίθτα ,κατάλλθλα 
για εγκαταςτάςεισ ιατρικϊν αερίων και κα ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά καταλλθλότθτασ CE. 
 Πλεσ οι εργαςίεσ κα εκτελεςκοφν από εξειδικευμζνο προςωπικό τθσ αναδόχου εταιρίασ 
 Στθν προςφορά να αναφζρεται λίςτα με τισ εγκαταςτάςεισ και ςυντθριςεισ  αντλιϊν Θερμότθτασ 
Αζρα-Νεροφ, ανάλογθσ ιςχφοσ ,εγκατεςτθμζνα ςτο Δθμόςιο ι Ιδιϊτεσ ςτθν Ελλάδα, αναλυτικά κατά τα 
τελευταία 3 χρόνια τουλάχιςτον, µε απαραίτθτθ αναφορά αν τα μθχανιματα αυτά ςυντθροφνται από 
ζγκριτο και κατάλλθλα εκπαιδευμζνο προςωπικό τθσ προμθκεφτρια σ εταιρείασ. 
 Να αναφζρεται ο τφποσ του μθχανιματοσ, θ ιςχφσ τουσ ,και οι θμερομθνίεσ διεξαγωγισ των 
εργαςιϊν. 
 Θα γίνει εκπαίδευςθ τεχνιτϊν- ςυντθρθτϊν τθσ νοςθλευτικισ μονάδασ 
 κα παρζχεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 2 ετϊν. 

 

Επιςιμανςθ : Η αρχικι εκκίνθςθ και επίδειξθ τθσ αντλίασ κερμότθτασ και του ςυνοδοφ εξοπλιςμοφ κα 
γίνει ,ζπειτα από ςυνεννόθςθ ,από τεχνικοφσ τθσ προμθκεφτριασ εταιρείασ τθσ αντλίασ κερμότθτασ. 

………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
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ΣΥΣΤΘΜΛΚΟΣ 
ΑΛΚΜΟΣ  

ΤΜΘΜΑ CPV Ρεριγραφι Είδουσ 

107347 4 
Εξοπλιςμόσ αίκουςασ 

χειρουργείου εκτόσ από τράπεηεσ                                                       

CPV 33192340-7 
Λαπαροςκοπικό Σφςτθμα FULL HD 

 
ΤΕΩΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΨΕΣ  

ΡΛΘΘΣ ΡΥΓΟΣ ΛΑΡΑΟΣΚΟΡΛΚΘΣ ΩΕΛΟΥΓΛΚΘΣ 

ΓΕΝΛΚΑ – ΣΥΝΚΕΣΘ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ 

 
Ρλιρεσ ςφςτθμα  Λαπαροςκοπικοφ Ρφργου Ωειρουργικισ , αποτελοφμενο από : 

1. Ενδοςκοπικι  Κάμερα  High Definition. 

2. Λαπαροςκοπικζσ  Οπτικζσ. 

3. Ρθγι  Ϊυχροφ  Ψωτιςμοφ  και  Καλϊδιο 

4. Monitor  Υψθλισ  Ανάλυςθσ 

5. Συςκευι  Ρνευμοπεριτοναίου 

6. Τροχιλατο  

Πλθ θ παραπάνω ςφνκεςθ εκτόσ του είδουσ 4 (Monitor Υψθλισ Ανάλυςθσ) να είναι του ίδιου οίκου    καταςκευισ 
για λόγουσ ομοιογζνειασ και ςυμβατότθτασ. 

 

Τεχνικι Ρροδιαγραφι 

1. ΕΝΔΟΣΚΟΡΛΚΘ ΚΑΜΕΑ HIGH DEFINITION 

1.1  Ζγχρωμθ βιντεοκάμερα ειδικι για ιατρικι χριςθ, με 
ψθφιακι επεξεργαςία HIGH DEFINITION. 

Να περιγραφεί αναλυτικά προσ αξιολόγθςθ 

1.2  Να διακζτει κεφαλι 3 CCD ι 3 CMOS. Να περιγραφεί αναλυτικά προσ αξιολόγθςθ 

1.3  Να διακζτει ανάλυςθ FULL HD 1920 x 1080 
progressive scan. Θα κεωρθκεί ςθμαντικό πλεονζκτθμα θ 
μεγαλφτερθ ανάλυςθ. 

Να περιγραφεί αναλυτικά προσ αξιολόγθςθ 

1.4  Να διακζτει ελάχιςτθ φωτεινότθτα λειτουργίασ ≤ 2 
lux για λειτουργία ςε δφςκολεσ ςυνκικεσ φωτιςμοφ. 

Να περιγραφεί αναλυτικά προσ αξιολόγθςθ 

1.5 Να διακζτει δυνατότθτα λειτουργίασ με monitor 
16:9.Θα εκτιμθκεί δυνατότθτα λειτουργίασ ςε πολλαπλά 
format. 

Να περιγραφεί αναλυτικά προσ αξιολόγθςθ 

1.6  Να διακζτει εξελιγμζνο Ϊθφιακό Σφςτθμα 
Επεξεργαςίασ το οποίο ςυνζχεια να ελζγχει αυτόματα 
όλεσ τισ λειτουργίεσ και να επεξεργάηεται τθν 
ενδοςκοπικι εικόνα ζτςι ϊςτε αυτι να είναι πάντα θ 
ιδανικι, με ςφςτθμα μείωςθσ των παρεμβολϊν και 
δυνατότθτα αυτόματθσ ενίςχυςθσ του ςιματοσ. Να 

 

Να περιγραφεί αναλυτικά προσ αξιολόγθςθ 
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αναφερκεί. 

1.7  Να διακζτει ςφςτθμα αυτόματου ελζγχου τθσ 
λειτουργίασ τθσ κάμερασ 

Να περιγραφεί αναλυτικά προσ αξιολόγθςθ 

1.8  Να διακζτει ςφςτθμα white balance. Να περιγραφεί αναλυτικά προσ αξιολόγθςθ 

1.9  Να διακζτει δυνατότθτα προ ρφκμιςθσ τθσ κάμερασ 
για διαφορετικζσ επεμβάςεισ με δυνατότθτα επιλογισ 
μζςω menu. Επιπλζον να διακζτει δυνατότθτα 
αποκικευςθσ επικυμθτϊν ρυκμίςεων τθσ κάμερασ 
για  διαφορετικοφσ χριςτεσ. 

 
 
Να περιγραφεί αναλυτικά προσ αξιολόγθςθ 

1.10 Να διακζτει ψθφιακό zoom x2 και λειτουργία 
παγϊματοσ τθσ εικόνασ (freeze). Επιπλζον να διακζτει 
ψθφιακό φίλτρο Anti-Moire. 

 

Να περιγραφεί αναλυτικά προσ αξιολόγθςθ 

1.11 Να διακζτει ςφςτθμα φωτομζτρθςθσ με δυνατότθτα 
επιλογισ του μεγζκουσ τθσ εικόνασ που φωτομετρείται 
ϊςτε να είναι δυνατι θ χριςθ τθσ κάμερασ με οπτικζσ 
λεπτισ διαμζτρου. 

 
Να περιγραφεί αναλυτικά προσ αξιολόγθςθ 

1.12 Να διακζτει πλιρωσ ψθφιακι, κλιβανιηόμενθ ςτουσ 
134οC  και αδιάβροχθ κεφαλι κατθγορίασ αςφαλείασ CF 
ι BF για τθν αςφάλεια του αςκενι, με φακό zoom από 15 
ζωσ 30mm περίπου . Θα εκτιμθκεί θ δυνατότθτα 
εναλλαγισ φακϊν. 

 
Να περιγραφεί αναλυτικά προσ αξιολόγθςθ 

1.13 Να διακζτει αποςπϊμενο καλϊδιο ςφνδεςθσ με τθ 
κεντρικι μονάδα για ευκολία κατά τθν επιςκευι τθσ. 

Να περιγραφεί αναλυτικά προσ αξιολόγθςθ 

1.14 Θ κεφαλι τθσ βιντεοκάμερασ να διακζτει δυο 
πλικτρα λειτουργιϊν τα οποία να εκτελοφν διάφορεσ 
λειτουργίεσ ανάλογα με τθν επικυμία του χριςτθ όπωσ 
zoom, white balance, ζλεγχοσ περιφερειακϊν ςυςκευϊν 
(printer, video) πάγωμα εικόνασ (freeze) κ.λ.π. 

 
 
Να περιγραφεί αναλυτικά προσ αξιολόγθςθ 

1.15 Να διακζτει τουλάχιςτον δφο τφπουσ ψθφιακϊν 
εξόδων HD για τθ ςφνδεςθ με monitor. 

Να περιγραφεί αναλυτικά προσ αξιολόγθςθ 

1.16 Να διακζτει ενςωματωμζνεσ τουλάχιςτον 1 κφρα USB 
για ςφνδεςθ εξωτερικισ μονάδασ αποκικευςθσ. Να 
επιτρζπει τθν αποκικευςθ ςτθν παραπάνω εξωτερικι 
μονάδα αποκικευςθσ (εξωτερικό ςκλθρό δίςκο, USB 
Flash, κλπ.) εικόνων και βίντεο ανάλυςθσ FULL HD 1920 x 
1080 progressive scan, για εφκολθ μεταφορά των 
παραπάνω δεδομζνων ςε Θ/Υ για αρχειοκζτθςθ των 
αςκενϊν.  

 

 

Να περιγραφεί αναλυτικά προσ αξιολόγθςθ 
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1.17 Να διακζτει ζξοδο για τον ζλεγχο περιφερειακϊν 
ςυςκευϊν (video recorder, video printer κλπ). 

Να περιγραφεί αναλυτικά προσ αξιολόγθςθ 

1.18 Να διακζτει τελευταίου τφπου ςυςτιματα ψθφιακισ 
επεξεργαςίασ τθσ εικόνασ για τθ βελτίωςθ τθσ 
ενδοςκοπικισ εικόνασ με καλφτερθ λεπτομζρεια, για 
καλφτερθ διαγνωςτικι αξιολόγθςθ όπωσ: 
- Να διακζτει ςφςτθμα παροχισ ομογενοποιθμζνου 
φωτιςμοφ ςε κάκε μζροσ τθσ ενδοςκοπικισ εικόνασ για 
κακαρι απεικόνιςθ των λεπτομερειϊν τόςο ςτισ φωτεινζσ 
όςο και ςτισ ςκοτεινζσ περιοχζσ 

.- Να διακζτει ςφςτθμα διαφοροποίθςθσ των ιςτϊν ςτθν 
ενδοςκοπικι εικόνα μζςω τθσ χρωματικισ αντίκεςθσ τθσ 
εικόνασ.  
- Να διακζτει ςφςτθμα αντίκεςθσ για αναγνϊριςθ και 
διάκριςθ των πιο λεπτϊν δομϊν ιςτοφ.  
- όλεσ οι παραπάνω ρυκμίςεισ να πραγματοποιοφνται από 
τα πλικτρα τθσ κεφαλισ για εργονομία. 
- Να διακζτει και να αναφερκοφν αναλυτικά επιπλζον 
ψθφιακζσ λειτουργίεσ επεξεργαςίασ. 

 

 

 

Να περιγραφεί αναλυτικά προσ αξιολόγθςθ 

1.19. Nα ςυνεργάηεται με βίντεο-ενδοςκόπια. Να περιγραφεί αναλυτικά προσ αξιολόγθςθ 

1.20. Nα διακζτει οκόνθ αφισ για εφκολο χειριςμό. Να περιγραφεί αναλυτικά προσ αξιολόγθςθ 

  1.21. Ο επεξεργαςτισ να λειτουργεί με κεφαλζσ HD και 4Κ. 

 

Να περιγραφεί αναλυτικά προσ αξιολόγθςθ 

2. ΛΑΡΑΟΣΚΟΡΛΚΕΣ ΟΡΤΛΚΕΣ 

2.1 Ηθτοφνται δυο (2) οπτικζσ λαπαροςκοπικισ χριςθσ 
ευκείασ οράςεωσ 0 και 30 μοιρϊν, διαμζτρου περίπου 
10mm και μικουσ 300mm ζωσ 350 mm και οι δυο(2) 
αντίςτοιχα - κατάλλθλεσ για χριςθ κάμερασ υψθλισ 
ευκρίνειασ. 

 
 
Να περιγραφεί αναλυτικά προσ αξιολόγθςθ 

2.2 Να διακζτουν υψθλι μεγζκυνςθ, μεγάλο εφροσ 
πεδίου και εξαιρετικό φωτιςμό. Θα αξιολογθκεί το 
εφροσ αναλόγωσ. 

 
Να περιγραφεί αναλυτικά προσ αξιολόγθςθ 

2.3 Να ζχουν τθν δυνατότθτα αποςτείρωςθσ με όλεσ τισ 
ςφγχρονεσ μεκόδουσ όπωσ: Εμβάπτιςθ ςε χθμικά υγρά 
(γλουταραλδεχδθ, κ.λ.π.), κλίβανο αερίου ΕΤΟ, κλίβανο 
πλάςματοσ, κλίβανο ατμοφ (autoclavable 134 C, 2bar). Για 
κάκε οπτικι να προςφερκεί κυτίο αποςτείρωςθσ ςε 
κλίβανο ατμοφ 

 
 
Να περιγραφεί αναλυτικά προσ αξιολόγθςθ 

3. ΡΘΓΘ ΪΥΩΟΥ ΨΫΤΛΣΜΟΥ ΚΑΛ ΚΑΛΫΔΛΟ 

3.1 Να διακζτει λυχνία και να είναι ανεξάρτθτθ τελευταίασ 
τεχνολογίασ LED με απόδοςθ  αντίςτοιχθ με ΩΕΝΟΝ 
τουλάχιςτον 170W. Θ προςφερόμενθ πθγι φωτιςμοφ LED 
δφναται να είναι ενςωματωμζνθ ςτον επεξεργαςτι 

 
 
 
Να περιγραφεί αναλυτικά προσ αξιολόγθςθ 
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εικόνασ 

 3.2 H λυχνία LED να είναι κερμοκραςίασ χρϊματοσ,            
περίπου 6.000oΚ και διάρκειασ ηωισ τουλάχιςτον 10.000  
ωρϊν. 

 

 
Να περιγραφεί αναλυτικά προσ αξιολόγθςθ 

3.3 Να διακζτει πλικτρα αφισ και προβολι για 
τα ςθμαντικά ςτοιχεία λειτουργίασ τθσ. 

Να περιγραφεί αναλυτικά προσ αξιολόγθςθ 

3.4 Να διακζτει ςφςτθμα προςταςίασ, το οποίο να 
απαγορεφει τθν ζξοδο φωτόσ αν δεν είναι ςυνδεδεμζνο 

καλϊδιο φωτιςμοφ 

Να περιγραφεί αναλυτικά προσ αξιολόγθςθ 

3.5 Να διακζτει ενςωματωμζνο αντάπτορα για 
δυνατότθτα επιλογισ διαφορετικϊν εξόδων 
φωτιςμοφ για ςφνδεςθ με καλϊδια διαφόρων 
καταςκευαςτϊν. 

Να περιγραφεί αναλυτικά προσ αξιολόγθςθ 

3.6 Να ςυνοδεφεται από καλϊδιο φωτιςμοφ, μικουσ 
περίπου 3m και διαμζτρου περίπου 5mm, το οποίο να 
μπορεί να αποςτειρϊνεται ςε κλίβανο ςτουσ 134οC.  

Να περιγραφεί αναλυτικά προσ αξιολόγθςθ 

4. MONITOR ΥΪΘΛΘΣ ΑΝΑΛΥΣΘΣ 

4.1 Το μόνιτορ να διακζτει οκόνθ LCD HIGH 
DEFINITION, διαςτάςεων τουλάχιςτον  26 ιντςϊν. Να 
διακζτει απαραίτθτα ανάλυςθ εικόνασ  FULL HD 1920 x 
1080 progressive scan. 

 
Να περιγραφεί αναλυτικά προσ αξιολόγθςθ 

4.2 Να ζχει λόγο πλευρϊν 16:9. 
Να περιγραφεί αναλυτικά προσ αξιολόγθςθ 

4.3 Να διακζτει φωτεινότθτα περίπου 400cd/m². 
Να περιγραφεί αναλυτικά προσ αξιολόγθςθ 

4.4 Να διακζτει λόγο αντίκεςθσ περίπου 1000:1. 
Να περιγραφεί αναλυτικά προσ αξιολόγθςθ 

4.5 Να διακζτει απαραίτθτα ταχφτθτα απόκριςθσ 
μικρότερθ από 15 ms 

Να περιγραφεί αναλυτικά προσ αξιολόγθςθ 

4.6 Να διακζτει απαραίτθτα πεδίο όραςθσ μεγαλφτερο 
από 175° οριηόντια και 175° κάκετα. 

Να περιγραφεί αναλυτικά προσ αξιολόγθςθ 

4.7 Να διακζτει δυνατότθτα παρουςίαςθσ δφο εικόνων 
ταυτόχρονα ςτθν οκόνθ με δυνατότθτα επιλογισ του 
μεγζκουσ τουσ (picture in picture). 

Να περιγραφεί αναλυτικά προσ αξιολόγθςθ 

4.8 Να διακζτει πλικτρα αφισ για τον καλφτερο 
κακαριςμό και απολφμανςθ τθσ ςυςκευισ. 

Να περιγραφεί αναλυτικά προσ αξιολόγθςθ 

4.9 Να διακζτει τουλάχιςτον 2 τφπουσ ψθφιακϊν 
ειςόδων HD.  

Να περιγραφεί αναλυτικά προσ αξιολόγθςθ 

5. ΣΥΣΚΕΥΘ ΡΝΕΥΜΟΡΕΛΤΟΝΑΛΟΥ 

5.1 Συςκευι παροχισ διοξειδίου του άνκρακα CO2, 
τελευταίασ τεχνολογίασ, υψθλισ παροχισ, με ςφςτθμα 
ταχείασ πλιρωςθσ, το οποίο να δίνει τθν δυνατότθτα 
ςτον γιατρό να δθμιουργιςει τθν κατάλλθλθ 
ενδοκοιλιακι πίεςθ και να αποςβζςει τυχόν διαρροζσ 
CO2. 

 

Να περιγραφεί αναλυτικά προσ αξιολόγθςθ 

5.2 Να διακζτει ςφςτθμα αυτοελζγχου κάκε φορά που 
ενεργοποιείται θ ςυςκευι. 

Να περιγραφεί αναλυτικά προσ αξιολόγθςθ 

5.3 Να διακζτει δυνατότθτα μζγιςτθσ ροισ 40 lit/min 
τουλάχιςτον.  

Να περιγραφεί αναλυτικά προσ αξιολόγθςθ 
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5.4 Να διακζτει δυνατότθτα ρφκμιςθσ τθσ 
προεπιλεγμζνθσ ενδοκοιλιακισ πίεςθσ από 5 ζωσ 25  
mmHg. 

Να περιγραφεί αναλυτικά προσ αξιολόγθςθ 

5.5 Να διακζτει ζνδειξθ για τθν κατάςταςθ τθσ φιάλθσ. Να περιγραφεί αναλυτικά προσ αξιολόγθςθ 

5.6 Να διακζτει ψθφιακζσ ενδείξεισ για τθν 
προεπιλεγμζνθ ενδοκοιλιακι πίεςθ και ροι κακϊσ 
επίςθσ και τθν πραγματικι ενδοκοιλιακι πίεςθ και ροι. 

Να περιγραφεί αναλυτικά προσ αξιολόγθςθ 

5.7 Να διακζτει ενςωματωμζνο ςφςτθμα κζρμανςθσ του 
αερίου ςε κερμοκραςία ςϊματοσ. 

Να περιγραφεί αναλυτικά προσ αξιολόγθςθ 

5.8 Να διακζτει θλεκτρονικι και μθχανικι προςταςία 
του αςκενοφσ. 

Να περιγραφεί αναλυτικά προσ αξιολόγθςθ 

5.9. Να ζχει ςφςτθμα αςφαλείασ. Να περιγραφεί. Να περιγραφεί αναλυτικά προσ αξιολόγθςθ 

5.10 Να ςυνοδεφετε από ςωλινα με φιάλθ αερίου και 
ςωλινα ςφνδεςθσ τθσ ςυςκευισ με τον αςκενι, 
πολλαπλϊν χριςεων για οικονομία του νοςοκομείου. 

Να περιγραφεί αναλυτικά προσ αξιολόγθςθ 

6. ΤΟΩΘΛΑΤΟ 

6.1 Να διακζτει τζςςερισ διπλοφσ τροχοφσ διαμζτρου 
περιπου 100mm εκ των οποίων οι δυο με φρζνο.. 

Να περιγραφεί αναλυτικά προσ αξιολόγθςθ 

6.2 Να διακζτει ειδικι βάςθ για μόνιτορ LCD ι αρκρωτό 
βραχίονα με πλθκϊρα κινιςεων 

Να περιγραφεί αναλυτικά προσ αξιολόγθςθ 

6.3 Να διακζτει τουλάχιςτον τρία ράφια. 
Να περιγραφεί αναλυτικά προσ αξιολόγθςθ 

6.4 Να διακζτει ζνα ςυρτάρι. 
Να περιγραφεί αναλυτικά προσ αξιολόγθςθ 

6.5 Να διακζτει ειδικό κανάλι ςτο πλάι για τοποκζτθςθ 
των καλωδίων τροφοδοςίασ και ςφνδεςθσ με 
ενςωματωμζνο ειδικό πολφπριηο οκτϊ κζςεων, 
ενςωματωμζνο μεταςχθματιςτι τάςθσ για απομόνωςθ 
δικτφου ιςχφοσ ανάλογθσ των απαιτιςεων του ςυνόλου 
των θλεκτρικϊν καταναλϊςεων του πφργου και υποδοχι 
γείωςθσ 

 
Να περιγραφεί αναλυτικά προσ αξιολόγθςθ 

6.6 Να διακζτει ειδικι βάςθ ςτιριξθσ τθσ φιάλθσ του 
CO2. 

Να περιγραφεί αναλυτικά προσ αξιολόγθςθ 

 

………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
 

ΣΥΣΤΘΜΛΚΟΣ 
ΑΛΚΜΟΣ  

ΤΜΘΜΑ CPV Ρεριγραφι Είδουσ 

107348 5 
Συςκευζσ ακτινογραφίασ                                 

CPV 33111600-7 
Ακτινογραφικό Μθχάνθμα Τφπου C-ARM 

 
 

ΤΕΩΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΨΕΣ 
ΨΟΘΤΟΥ ΑΚΤΛΝΟΣΚΟΡΛΚΟΥ ΜΘΩΑΝΘΜΑΤΟΣ C-ARM 
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Το προσ προμικεια ςφςτθμα κα πρζπει να: 

 Είναι κατάλλθλο για χριςθ ςε χειρουργικό νοςοκομειακό περιβάλλον, καλφπτοντασ απαιτιςεισ  
Ορκοπεδικισ χειρουργικισ, Ουρολογίασ, κατ’ ελάχιςτον. 

 Το ςφςτθμα κα πρζπει να περιλαμβάνει: 
 γεννιτρια ακτίνων-Ω, 

 λυχνία ακτίνων-Ω, 

 βραχίονα ςχιματοσ “C” (C-arm), 

 ψθφιακό ςφςτθμα με ανιχνευτικι διάταξθ ενιςχυτι εικόνασ 9”   (CCD-camera)  

 παρελκόμενα. 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΠΙΜΔΡΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΩΝ ΜΔΡΩΝ 

Α\Α   

 

1. 
Τφποσ γεννιτριασ 

Ελεγχόμενθ από μικροχπολογιςτι / μικροεπεξεργαςτι.                         
Υψθλισ ςυχνότθτασ.  Σφγχρονθσ τεχνολογίασ.  

Να δοκεί ςχετικι περιγραφι. 

Θλεκτρικι τροφοδοςία μζςω δικτφου πόλθσ: 220-240V, 
50/60 Hz. 

ΓΕΝΝΘΤΛΑ ΑΚΤΛΝΫΝ-Ω 

 

2. 
Ιςχφσ γεννιτριασ 

Να αναφερκεί προσ αξιολόγθςθ. Ευμενζςτερθ 
αξιολόγθςθ για υψθλότερεσ τιμζσ ιςχφοσ.  

 

3. 
Αυτόματθ ρφκμιςθ ζκκεςθσ (AEC) ΝΑΙ. Να δοκεί ςχετικι περιγραφι.  

 

4. 

Δυνατότθτα παλμικισ και  
ςυνεχοφσ ακτινοςκόπθςθσ 

ΝΑΙ. Να δοκεί ςχετικι περιγραφι.  

 

5. 
Δυνατότθτα ακτινογράφθςθσ ΝΑΙ. Να δοκεί ςχετικι περιγραφι. 

6. 
Εφροσ kVp κατά τθν 
ακτινοςκόπτθςθ 

Να αναφερκεί αναλυτικά για κάκε υποςτθριηόμενο τφπο 
ακτινοςκόπθςθσ.   

7. 
Εφροσ kVp κατά τθν 
ακτινογράφθςθ. 

Να αναφερκεί προσ αξιολόγθςθ.  

8. 
Εφροσ mAs κατά τθν 
ακτινοςκόπθςθ.  

Να αναφερκεί αναλυτικά για κάκε υποςτθριηόμενο τφπο 
ακτινοςκόπθςθσ.  

9. 
Εφροσ mAs κατά τθν 
ακτινογράφθςθ.  

Να αναφερκεί προσ αξιολόγθςθ.  

ΛΥΩΝΛΑ ΑΚΤΛΝΫΝ-Ω 
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10. Τφποσ λυχνίασ Στακερισ ι ςτρεφόμενθσ ανόδου. Να αναφερκεί.  

11. 
Αρικμόσ εςτιϊν και μζγεκοσ 
αυτισ/-ϊν (mm) 

Να αναφερκοφν προσ αξιολόγθςθ. Ευμενζςτερθ 
αξιολόγθςθ για μικρότερο (α) μζγεκοσ (μεγζκθ).  

12. 
Κερμοχωρθτικότθτα ανόδου 
λυχνίασ (kHU) 

Να αναφερκεί προσ αξιολόγθςθ. Ευμενζςτερθ 
αξιολόγθςθ για υψθλότερεσ τιμζσ.  

13. 
Κερμοχωρθτικότθτα 
περιβλιματοσ λυχνίασ (KHU) 

Να αναφερκεί προσ αξιολόγθςθ. Ευμενζςτερθ 
αξιολόγθςθ για υψθλότερεσ τιμζσ. 

14. 
υκμόσ κερμοαπαγωγισ λυχνίασ 
(HU/min) 

Να αναφερκεί προσ αξιολόγθςθ. Ευμενζςτερθ 
αξιολόγθςθ για υψθλότερεσ τιμζσ. 

15. 
υκμόσ κερμοαπαγωγισ 
περιβλιματοσ λυχνίασ (HU/min) 

Να αναφερκεί προσ αξιολόγθςθ. Ευμενζςτερθ 
αξιολόγθςθ για υψθλότερεσ τιμζσ 

16. 
Διατάξεισ κακοριςμοφ 
διαςτάςεων πεδίου / 
διαφράγματα 

ΝΑΙ. Να δοκεί αναλυτικι περιγραφι προσ αξιολόγθςθ.  

17. 
Ενδογενι και εξωγενι 
(επιπρόςκετα) φίλτρα 

ΝΑΙ. Να αναφερκοφν αναλυτικά προσ αξιολόγθςθ.  

18. Σφςτθμα επικζντρωςθσ δζςμθσ ΝΑΙ. Να περιγραφεί.  

ΒΑΩΛΟΝΑΣ ΣΩΘΜΑΤΟΣ “C” (C-ARM) 

19. 
Ευζλικτοσ, εργονομικόσ και 
ηυγοςτακμιςμζνοσ 

ΝΑΙ 

20. Βάκοσ (άνοιγμα) (cm) 
Να αναφερκεί προσ αξιολόγθςθ. Ευμενζςτερθ 
αξιολόγθςθ για υψθλότερθ τιμι του εν λόγω 
χαρακτθριςτικοφ.  

21. 
Απόςταςθ λυχνίασ – ενιςχυτι 
εικόνασ (cm) 

Να αναφερκεί προσ αξιολόγθςθ. Ευμενζςτερθ 
αξιολόγθςθ για υψθλότερθ τιμι του εν λόγω 
χαρακτθριςτικοφ. 

22. 
Αξονικι περιςτροφικι κίνθςθ 
(μοίρεσ) 

Να δοκεί ςχετικι περιγραφι προσ αξιολόγθςθ. 
Ευμενζςτερθ αξιολόγθςθ για υψθλότερθ τιμι του εν 
λόγω χαρακτθριςτικοφ.  

23. 
Τροχιακι περιςτροφικι κίνθςθ 
(μοίρεσ) 

Να δοκεί ςχετικι περιγραφι προσ αξιολόγθςθ. 
Ευμενζςτερθ αξιολόγθςθ για υψθλότερθ τιμι του εν 
λόγω χαρακτθριςτικοφ 

24. 
Θλεκτροκίνθτθ  

κακ’ φψοσ κίνθςθ, ρυκμιηόμενθ 

Να αναφερκεί προσ αξιολόγθςθ το μικοσ τθσ κακ’ φψοσ 
διαδρομισ για τθ ςυγκεκριμζνθ κίνθςθ. Ευμενζςτερθ 
αξιολόγθςθ για δυνατότθτα εκτζλεςθσ διαμικουσ κίνθςθ.  

25. 
Δυνατότθτα ακινθτοποίθςθσ ςε 
οποιοδιποτε ςθμείο εργαςίασ. 

NAI 

ΪΘΨΛΑΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑ – ΑΝΛΩΝΕΥΤΘΣ 

26. Είδοσ ανιχνευτι Ενιςχυτισ εικόνασ / CCD camera  
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27. Διάμετροσ ενιςχυτι εικόνασ 
9”, κατ’ ελάχιςτο. Ευμενζςτερθ αξιολόγθςθ για 
υψθλότερεσ τιμζσ.  

28. 
Αρικμόσ πεδίων ενιςχυτι 
εικόνασ.  

2, κατ’ ελάχιςτο. Ευμενζςτερθ αξιολόγθςθ για 
μεγαλφτερο αρικμό πεδίων.  

29. 

Ωαρακτθριςτικά ενιςχυτι εικόνασ 
(ενδεικτικά: χωρικι διακριτικι 
ικανότθτα (lp/mm), ανιχνευτικι 
κβαντικι αποδοτικότθτα (DQE)). 

Να δοκεί πλιρθσ περιγραφι του ςυνόλου των τεχνικϊν 
χαρακτθριςτικϊν του ενιςχυτι εικόνασ προσ αξιολόγθςθ 
αυτοφ.  

30α. 

CCD camera 

Διαςτάςεισ 
Να δοκεί αναλυτικι περιγραφι προσ 
αξιολόγθςθ. 

30β Ανάλυςθ 

Να δοκεί αναλυτικι περιγραφι προσ 
αξιολόγθςθ. Ευμενζςτερθ 
αξιολόγθςθ για υψθλότερεσ τιμζσ των 
εν λόγω χαρακτθριςτικϊν. 

30γ  Bit depth 
Να δοκεί πλιρθσ περιγραφι για το 
ςφνολο των τεχνικϊν 
χαρακτθριςτικϊν τθσ CCD camera.  

31. DAP  NAI. Να δοκεί ςχετικι περιγραφι 

ΪΘΨΛΑΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑ – ΡΑΛΜΛΚΘ ΑΚΤΛΝΟΣΚΟΡΘΣΘ 

32. υκμόσ παλμϊν (f/s) Να αναφερκεί  προσ αξιολόγθςθ.  

33. Εφροσ παλμοφ Να αναφερκεί προσ αξιολόγθςθ.  

34.  
Μζγεκοσ και βάκοσ μιτρασ 
ψθφιακισ λιψθσ.  

Να αναφερκεί προσ αξιολόγθςθ.  

ΪΘΨΛΑΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑ – ΪΘΨΛΑΚΘ ΑΚΤΛΝΟΓΑΨΛΑ 

35. 
Μζγεκοσ και βάκοσ μιτρασ 
ψθφιακισ λιψθσ. 

Να αναφερκεί προσ αξιολόγθςθ. 

ΪΘΨΛΑΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑ – ΑΡΕΛΚΟΝΛΣΤΛΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΘΤΕΣ 

36. Ράγωμα τελευταίασ εικόνασ ΝΑΙ 

37. Θζαςθ πολλαπλϊν εικόνων ΝΑΙ 

38. 
Τεχνικζσ ψθφιακισ επεξεργαςίασ 
εικόνασ 

ΝΑΙ. Ρραγματικοφ χρόνου / μετεπεξεργαςίασ.  

Να περιγραφοφν αναλυτικά προσ αξιολόγθςθ.  

39. 
Διαχείριςθ εικόνων και 
δεδομζνων αςκενοφσ 

ΝΑΙ. Να δοκεί αναλυτικι περιγραφι προσ αξιολόγθςθ.  

ΪΘΨΛΑΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑ –ΣΥΣΤΘΜΑ ΑΡΟΚΘΚΕΥΣΘΣ ΪΘΨΛΑΚΫΝ ΕΛΚΟΝΫΝ 

40. 
Σκλθρόσ δίςκοσ για αποκικευςθ 
εικόνων 

ΝΑΙ. Να αναφερκεί προσ αξιολόγθςθ θ χωρθτικότθτα 
(GB). Ευμενζςτερθ αξιολόγθςθ για υψθλότερεσ τιμζσ 
χωρθτικότθτασ.  
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41. CD/DVD ςε DICOM μορφι ΝΑΙ. Να δοκεί περιγραφι.  

ΪΘΨΛΑΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑ - ΑΡΕΛΚΟΝΛΣΤΛΚΘ ΔΛΑΤΑΞΘ 

42. 
Οκόνεσ TFT/LCD ιατρικισ 
απεικόνιςθσ (monitor(s)) εντόσ 
χειρουργικισ αίκουςασ 

Δύο (2) ή μια (1) με δςναηόηηηα διαμοιπαζμού ανάλογηρ 
διάζηαζηρ. Να δοθεί ζσεηική  πεπιγπαθή 

43. Διαςτάςεισ οκονϊν 
17”, ή μιαρ 27’’ καη’ ελάσιζηον με δςναηόηηηα διαμοιπαζμού. 
Εςμενέζηεπη αξιολόγηζη για ςτηλόηεπη ηιμή διαγώνιος 

44. 

Λοιπά τεχνικά χαρακτθριςτικά 
(ενδεικτικά: ανάλυςθ, 
φωτεινότθτα, αντίκεςθ) και 
δυνατότθτα πραγματοποιιςεωσ 
ρυκμίςεων.  

Να αναφερκοφν αναλυτικά προσ αξιολόγθςθ.  

ΪΘΨΛΑΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑ – ΔΛΑΣΥΝΔΕΣΛΜΟΤΘΤΑ 

45. DICOM 3.0 NAI. Ρλιρεσ. 

 
ΔΟΣΘ ΑΚΤΛΝΟΒΟΛΘΣΘΣ 

46. Τεχνικζσ ελάττωςθσ δόςθσ 
ΝΑΙ. να αναφερκεί προσ αξιολόγθςθ το ςφνολο των 
διακζςιμων τεχνικϊν προςεγγίςεων προσ μείωςθ τθσ 
δόςθσ αςκενοφσ.  

 

Το προσ προμικεια ςφςτθμα κα πρζπει επιπροςκζτωσ να ςυνοδεφεται κατ’ ελάχιςτο, από τα 
παρατικζμενα ςτον ακόλουκο πίνακα παρελκόμενα: 

 
ΠΑΡΔΛΚΟΜΔΝΑ 

47. Διακόπτθσ ακτινοβόλθςθσ (χειρόσ) ΝΑΙ 

48. 

 

Ροδοδιακόπτθσ ακτινοβόλθςθσ ΝΑΙ 

49. 
Διάταξθ ςυγκράτθςθσ 
ακτινογραφικισ καςζτασ  

ΝΑΙ 

 

 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 

 

ΣΥΣΤΘΜΛΚΟΣ 
ΑΛΚΜΟΣ  

ΤΜΘΜΑ CPV 
Ρεριγραφι Είδουσ 

Ροςότθτα 

107349 6 
Εξοπλιςμόσ 

χειρουργείου                                

CPV 33162100-4 

Ρλυντιριο 
Ωειρουργικϊν 

Εργαλείων 
Τεμάχιο 1  

 
                                                                     ΤΕΩΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΨΕΣ 

ΡΛΥΝΤΘΛΟ ΩΕΛΟΥΓΛΚΫΝ ΕΓΑΛΕΛΫΝ 
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1. Το πλυντιριο να είναι καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ρρότυπο (EN ISO 15883-1) και να 
φζρει ςιμανςθ CE για ιατροτεχνολογικά προιόντα.  
 

2. Να είναι κατάλλθλο για πλφςθ, απολφμανςθ και ςτζγνωμα χειρουργικϊν εργαλείων και λοιποφ ιατρικοφ 
εξοπλιςμοφ (π.χ, εξοπλιςμοφ αναιςκθςιολογίασ, εργαλείων μικροχειρουργικισ κ.τ.λ.). 

 

3. Να ςυνοδεφεται απαραίτθτα με: 
- ζνα (1) κατάλλθλο φορζα φόρτωςθσ πζντε (5) επιπζδων, τα τρία (3) επίπεδα να είναι 

προςκαφαιροφμενα για τθ φόρτωςθ ογκωδζςτερων αντικείμενων. 
-  Δφο (2)  εξωτερικά τροχιλατα  που λειτουργοφν  για τθ φόρτωςθ - εκφόρτωςθ. 

4. Οι εξωτερικζσ του διαςτάςεισ να είναι: 700 x 650 x 2000 mm (ΜxΒxΥ) περίπου, ενϊ θ χωρθτικότθτα του 
καλάμου πλφςθσ να είναι 250 lt περίπου. 

 

5. Το πλυντιριο να είναι καταςκευαςμζνο εξωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. 
 

6. Εςωτερικά να είναι καταςκευαςμζνο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L, ανκεκτικό ςε υψθλζσ 
κερμοκραςίεσ, χθμικά, αλκαλικά και όξινα υγρά. 

  

7. Να διακζτει δφο (2) κφρεσ αυτόματθσ λειτουργίασ, ςυρόμενεσ (ολιςκαίνουςεσ κακζτωσ), με αυτόματο 
μθχανιςμό κλειδϊματοσ κατά τθ διάρκεια των κφκλων πλφςθσ. Θ κφρεσ να είναι (κατά προτίμθςθ) από 
ενιςχυμζνο γυαλί και να επιτρζπουν τθν πλιρθ επίβλεψθ του κφκλου.  Να φζρει μθχανιςμό αςφαλείασ 
που δεν κα επιτρζπει ςτθν πόρτα να ανοίγει κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ, τθν ζναρξθ του κφκλου 
όταν θ πόρτα δεν είναι ςωςτά κλειςμζνθ όπωσ και το ταυτόχρονο άνοιγμα και των δφο κυρϊν.  

 
8. Θ διαδικαςία πλφςθσ – απολφμανςθσ – ςτεγνϊματοσ να εκτελείται αυτόματα μζςω ενςωματωμζνου 

μικροεπεξεργαςτι με δυνατότθτα ςφνδεςθσ ςε εκτυπωτι μζςω κατάλλθλθσ εξόδου.  
 

9. Να διακζτει και ςτισ δφο πλευρζσ πίνακα ελζγχου με πλικτρα αφισ, ενδεικτικζσ λυχνίεσ LED και ψθφιακι 
οκόνθ υγρϊν κρυςτάλλων LCD ι TFT, ςτθν οποία παρουςιάηεται κάκε είδουσ πλθροφορία, όπωσ το 
ενεργοποιοφμενο πρόγραμμα, οι παράμετροι κακϊσ και μθνφματα κατάςταςθσ και βλαβϊν.  
 

10. Να παρζχει τθ δυνατότθτα απομνθμόνευςθσ προγραμμάτων πλφςθσ για διάφορεσ ανάγκεσ. Δζκα (10) 
προγράμματα τουλάχιςτον να είναι προεγκατεςτθμζνα ενϊ να παρζχεται μζςω κωδικοφ θ 
δυνατότθτα τροποποίθςθσ και προςαρμογισ των παραμζτρων τουσ. Να διακζτει γριγορο πρόγραμμα 
με χρόνο πλιρουσ κφκλου  (πλφςθ – απολφμανςθ – ςτζγνωμα) όχι μεγαλφτερο από 40 λεπτά. (Να 
κατατεκεί πίνακασ προγραμμάτων) 

 

11. Να φζρει αντλία κυκλοφορίασ νεροφ ικανισ δυναμικότθτασ (τουλάχιςτον 600 l/min) κακϊσ και ςφςτθμα 
ςτεγνϊματοσ μζςω τουρμπίνασ υψθλισ πίεςθσ ι άλλου μζςου ικανισ δυνατότθτασ (τουλάχιςτον  200 
m3/h) ςτεγνϊματοσ των υλικϊν, με ςφςτθμα φιλτραρίςματοσ (με φίλτρο ΘΕΑ Θ12 τουλάχιςτον) με 
ρυκμιηόμενο χρόνο και κερμοκραςία για το ςτζγνωμα των υλικϊν εξωτερικά αλλά και εςωτερικά.  

12. Να διακζτει τριπλό ςφςτθμα φιλτραρίςματοσ ςτο υδραυλικό κφκλωμα, προσ αποφυγι επιμολφνςεων. 

21PROC008681736 2021-05-28
ΑΔΑ: ΩΤΟΒ4690Β4-ΨΩΓ



 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 
Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ 

   

 

Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

 

 

    

 Σελίδα 88 
 

 

13. Να διακζτει τρείσ (3) αυτόματεσ δοςομετρικζσ αντλίεσ για τα απολυμαντικά υγρά. Κάκε δοςομετρικι 
αντλία να είναι εξοπλιςμζνθ με ελεγκτι ςτάκμθσ του δοχείου. Να παρζχεται θ δυνατότθτα να εξοπλιςτεί 
και με επιπλζον δοςομετρικι αντλία.  

 

14. Να διακζτει ενςωματωμζνο εκτυπωτι.  
 

15. Να φζρει κφρα USB για τθν ςφνδεςθ και άμεςθ μεταφορά δεδομζνων ιςτορικοφ και για τυχόν 
αναβακμίςεισ (updates). 

 

16. Στθ βάςθ του να παρζχεται χϊροσ για τθν αποκικευςθ τουλάχιςτον τριϊν (3) δοχείων απολυμαντικϊν. 
 

17. Στθν προςφορά να περιλαμβάνεται ςφςτθμα επεξεργαςίασ νεροφ κατάλλθλο για τθν τροφοδότθςθ του 
πλυντθρίου με βάςεισ τισ απαιτιςεισ του καταςκευαςτι.  
(Να κατατεκοφν τα πιςτοποιθτικά ISO του εργοςταςίου παραγωγισ του ςυςτιματοσ επεξεργαςίασ 
νεροφ). 

18. Να αναφερκοφν αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτθριςτικά παροχϊν για τθν πλιρθ λειτουργία του. 
19. Στθν προςφορά του, ο κάκε προμθκευτισ κα περιγράψει αναλυτικά τισ εργαςίεσ (οικοδοµικζσ – 
θλεκτρολογικζσ – υδραυλικζσ κ.λπ.) ςτισ οποίεσ κα προβεί προκειµζνου να εγκαταςτιςει τα είδθ, οι οποίεσ 
κα περιλαµβάνονται ςτο κόςτοσ τθσ προςφοράσ.  
Υποχρεωτικά πρζπει να προβεί ςε αυτοψία του χϊρου ϊςτε να ζχει πλιρθ εικόνα των ςυνκθκϊν και των 
απαιτιςεων για πλιρθ και ζντεχνθ παράδοςθ του εξοπλιςµοφ.  
Σθμειϊνεται ότι ςτθν υποχρζωςθ του ανάδοχου προµθκευτι περιλαµβάνεται θ αποξιλωςθ του 
υπάρχοντοσ µθχανιµατοσ και θ αποµάκρυνςι του κατόπιν οδθγιϊν τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ. Επίςθσ, 
περιλαµβάνεται ο εντοιχιςμόσ ςτθν προβλεπόμενθ κζςθ και θ τοποκζτθςθ ειδικϊν ανοξείδωτων πάνελ 
διαχωριςµοφ με ποιότθτα χάλυβα όμοια με τθν εξωτερικι επιφάνεια του προςφερόμενου πλυντθρίου, εφ’ 
όςον απαιτθκεί με βάςθ τισ διαςτάςεισ. 
 
20. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό υποχρεοφνται να επιςκεφκοφν το χϊρο εγκατάςταςθσ (να 
κατατεκοφν αποδεικτικά ζγγραφα για τθν επίςκεψθ) και να υποβάλλουν ςτθν προςφορά τουσ κάτοψθ με 
τθν διάταξθ των μθχανθμάτων ςτον χϊρο του Νοςοκομείου που ζχει προβλεφκεί. 

 
21. Μετά τθν λιξθ του χρόνου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ (3 ζτθ) ο προμθκευτισ να δφναται να παρζχει 

ςυντιρθςθ και επιςκευι του όλου ςυςτιματοσ  μζχρι τθν ςυμπλιρωςθ δζκα (10) ετϊν από τθν 
παραλαβι  του, με τθν ςφμφωνθ  ζγγραφθ διλωςθ-εγγφθςθ του καταςκευαςτικοφ οίκου θ οποία κα 
κατατεκεί  μαηί με τθν προςφορά  και κα αναφζρεται  ςτθ ςυγκεκριμζνθ Διακιρυξθ. 

 

………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
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ΣΥΣΤΘΜΛΚΟΣ 
ΑΛΚΜΟΣ  

ΤΜΘΜΑ CPV 
Ρεριγραφι Είδουσ 

Ροςότθτα 

107350 7 
Μονάδα 

υπεριχων                                          
CPV 33112200-0 

Ψορθτόσ 
Υπερθχοτομογράφοσ  

Καρδιολογικισ 
Ωριςθσ 

Τεμάχιο 1 

ΤΕΩΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΨΕΣ 
ΨΟΘΤΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΕΓΩΫΜΟΥ ΥΡΕΘΩΟΤΟΜΟΓΑΨΟΥ 

ΚΑΔΛΟΛΟΓΛΚΘΣ ΩΘΣΘΣ 
 
 

ΕΛΔΟΣ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ : 
ΨΟΘΤΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΕΓΩΫΜΟΥ ΥΡΕΘΩΟΤΟΜΟΓΑΨΟΥ 

ΓΛΑ ΚΑΔΛΟΛΟΓΛΚΘ ΩΘΣΘ 

ΓΕΝΛΚΑ - ΣΥΝΚΕΣΘ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ 

Ψορθτό ςφςτθμα, υπερθχοτομογραφίασ, μικροφ βάρουσ ≤6 Κg και όγκου ζτςι ϊςτε να μπορεί να 

χρθςιμοποιείται ςτθν καρδιολογικι κλινικι του νοςοκομείου, με δυνατότθτα αυτόνομθσ  ςυνεχόμενθσ 

λειτουργίασ (≥85' λεπτϊν), με ενςωματωμζνθ μπαταρία, αποτελοφμενο από: 

1. Βαςικι μονάδα, (όπωσ αναλυτικά προδιαγράφεται πιο κάτω). 

2. Θχοβόλο  κεφαλι  Phased Array,  ευρζωσ  φάςµατοσ  ςυχνοτιτων (1.5 - 4 MHz),  κατάλλθλθ  για 

καρδιολογικζσ εξετάςεισ. 

3. Ειδικό τροχιλατο του ιδίου καταςκευαςτικοφ οίκου με ρφκμιςθ κακ’ φψοσ. 

4. Αςπρόμαυροσ εκτυπωτισ 

 

 
 

ΪΘΨΛΑΚΟΣ ΔΛΑΜΟΨΫΤΘΣ ΔΕΣΜΘΣ 

Ϊθφιακόσ διαμορφωτισ δζςμθσ (Digital beamformer)  Nα αναφερκεί αναλυτικά θ τεχνολογία. 

ΚΛΛΝΛΚΕΣ ΕΨΑΜΟΓΕΣ 

Εφαρμογζσ για τθν κάλυψθ των ειδικοτιτων τθσ Ιατρικισ 

Καρδιολογία, Αγγειολογία, άνω-κάτω κοιλία 

μικρά όργανα, Ουρολογία, Μαιευτικι-

Γυναικολογία,  Ραιδιατρικι, Επείγοντα, νεφρα 

ΤΥΡΟΛ ΘΩΟΒΟΛΫΝ ΚΕΨΑΛΫΝ  

Ϋφζλιμο εφροσ ςυχνοτιτων (MHz). Να προςφερκοφν προσ επιλογι αναλυτικά όλεσ οι διακζςιμεσ κεφαλζσ 

ανά κατθγορία. 
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CONVEX Array/Microconvex array 2 – 11 ΜΘz ανοχι +/- 1 MHz 

LINEAR Array 3-22 ΜΘz  ανοχι +/- 1 MHz 

LINEAR MATRIX 
4-16 ΜΘz ανοχι +/- 1 MHz , με άνω των 550 

κρυςτάλλων ,  

SECTOR Array (Διακωρακικι) 2-10 ΜΘz ανοχι +/- 1 MHz 

Θχοβόλο κεφαλι ΤΕΕ (Διοιςοφάγειοσ) 2-8 ΜΘz ανοχι +/- 1 MHz 

ΜΕΚΟΔΟΛ ΑΡΕΛΚΟΝΛΣΘΣ 

Β-Mode NAI (Nα περιγραφεί αναλυτικά) 

M-Mode ελεφκερου ανατομικοφ άξονα ζωσ και τριϊν 

ταυτόχρονων τομϊν   

NAI (Nα περιγραφεί αναλυτικά) Nα διακζτει 

δυνατότθτα τροποποίθςθσ τθσ γωνίασ και τθσ 

κζςθσ τθσ τομισ ςε post process με αυτόματθ 

διόρκωςθ του Μ-Μοde. 

Color Doppler NAI (Nα περιγραφεί αναλυτικά) 

Power Doppler/Energy Doppler/Color Angio NAI (Nα περιγραφεί αναλυτικά) 

Συχνότθτα/ταχφτθτα του Doppler 
Να ρυκμίηεται και να απεικονίηεται ςτθν 

οκόνθ θ ταχφτθτα. 

PW Doppler NAI (Nα περιγραφεί αναλυτικά) 

CW Doppler NAI (Nα περιγραφεί αναλυτικά) 

Tεχνικι απεικόνιςθσ ζγχρωμου και παλμικοφ Doppler 
ιςτϊν (Tissue Doppler Imaging) TDI 

NAI (Nα περιγραφεί αναλυτικά) 

Tissue Harmonic Imaging 

NAI (να λειτουργεί με κεφαλζσ Convex, Linear, 

Microconvex & Sector). Να λειτουργεί ςε όλεσ 

τισ κεφαλζσ. 

Τriplex Mode (ταυτόχρονθ απεικόνιςθ, ςε πραγματικό 

χρόνο, εικόνασ B-Mode, παλμικοφ Doppler και ζγχρωμου 

Doppler) 

NAI (Nα περιγραφεί αναλυτικά) 

Τραπεηοειδισ Απεικόνιςθ (Trapezoid scan) NAI (Nα προςφερκεί αναλυτικά) 

Τεχνικι Strain & Strain Rate NAI (Nα προςφερκεί προσ επιλογι) 

Τεχνικι ποςοτικοποίθςθσ και  ποςοτικισ ανάλυςθσ τθσ 
απεικόνιςθσ Tissue Doppler Imaging.  
TDI - QA 

NAI (Nα προςφερκεί προσ επιλογι) 

Τεχνικι Stress Echo NAI (Nα προςφερκεί προσ επιλογι) 
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Τεχνικι Contrast & contrast QA NAI (Nα προςφερκεί προσ επιλογι) 

Τεχνικι Automatic Ejection Fraction &  Left Ventricular 

Opacification 
NAI (Nα προςφερκεί προσ επιλογι) 

ΛΕΛΤΟΥΓΛΚΑ-ΤΕΩΝΛΚΑ ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ 

Σφγχρονθ υπερθχοτομογραφικι τεχνολογία δθμιουργίασ 

εικόνασ με τθ ςυλλογι μεγάλου αρικμοφ διαγνωςτικϊν 

πλθροφοριϊν από διαφορετικζσ οπτικζσ γωνίεσ ςάρωςθσ, 

για επίτευξθ εικόνων υψθλισ ανάλυςθσ (διακριτικισ 

ικανότθτασ) 

ΝΑΙ (Να αναφερκοφν οι κεφαλζσ και οι 

τεχνικζσ απεικόνιςθσ με τισ οποίεσ λειτουργεί 

και πωσ ενεργοποιείται θ τεχνικι) 

Τεχνικι επεξεργαςίασ εικόνασ ςε επίπεδο pixel για τθ 

μείωςθ κορφβου και βελτίωςθ τθσ ορατότθτασ και τθσ 

υφισ ιςτικϊν μοτίβων και αφξθςθ τθσ ευκρίνειάσ τουσ 

ΝΑΙ (Να αναφερκοφν οι κεφαλζσ και οι 

τεχνικζσ απεικόνιςθσ με τισ οποίεσ λειτουργεί 

και πϊσ ενεργοποιείται θ τεχνικι) 

Τεχνικι αυτόματθσ ψθφιακισ ςυνολικισ βελτιςτοποίθςθσ 

τθσ εικόνασ με το πάτθμα ενόσ μόνο πλικτρου ςε B Mode 

αλλά και ςε PW Doppler.  

NAI (Nα περιγραφοφν αναλυτικά οι 

δυνατότθτεσ προσ αξιολόγθςθ) 

Επεξεργαςία εικόνων μετά τθν λιψθ (post processing) 
NAI (Nα περιγραφοφν αναλυτικά οι 

δυνατότθτεσ προσ αξιολόγθςθ) 

Σθμεία ι ηϊνεσ εςτίαςθσ  ≥ 7 focus points ι ≥ 4 focal zones  

Yψθλό Δυναμικό Εφροσ (Dynamic range) ≥ 220 db 

υκμόσ ανανζωςθσ εικόνασ (frame rate) >1000 frame/second 

Δυνατότθτα ενεργϊν κυρϊν για ταυτόχρονθ ςφνδεςθ 

κεφαλϊν 

≥ 3 (Να προςφερκεί προσ επιλογι το ςφςτθμα 

επζκταςθσ ςυνδεςιμότθτασ. Να αναλυκεί 

προσ αξιολόγθςθ)  

Βάκοσ ςάρωςθσ ≥ 35 cm 

Σφγχρονο ςφςτθμα μεγζκυνςθσ ZOOM 

ΝΑΙ. Δυνατότθτα προβολισ τθσ 

υπερθχοθραφικισ εικόνασ ςε full screen. Να 

περιγραφεί αναλυτικά 

Ρολλαπλοί χρωματικοί χάρτεσ τθσ κλίμακασ του γκρι ΝΑΙ (Να αναφερκοφν) 

Ζγχρωμθ ΤFT Oκόνθ τεχνολογίασ LED ι νεότερθσ, 

ανάλυςθσ 1920Ω1080 
> 15,5’’ 

Ενςωματωμζνθ μονάδα ΘΚΓ ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) 
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Σφγχρονα πακζτα μετριςεων για όλα τα είδθ απεικόνιςθσ ΝΑΙ (Να περιγραφοφν αναλυτικά) 

Αναβακμιςιμότθτα ςε hardware &software ΝΑΙ (Να περιγραφοφν αναλυτικά) 

Δυνατότθτα διαχωριςμοφ  τθσ οκόνθσ 

Δυνατότθτα απεικόνιςθσ μονισ & διπλισ 

οκόνθσ με τουσ ςυνδυαςμοφσ: 

B Mode+B Mode, BMode+Bmode/CFM ι 

Power Doppler  

ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΑΩΕΛΟΚΕΤΘΣΘΣ ΕΛΚΟΝΫΝ 

Μονάδα ςκλθροφ δίςκου  
ΝΑΙ, ενςωματωμζνοσ ≥ 200 GB τεχνολογίασ 

SSD.  (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

USB  / Flash drive version  2.0  ι 3.0 ΝΑΙ  

Ενςωματωμζνθ κινθματογραφικι μνιμθ αςπρόμαυρων & 

ζγχρωμων εικόνων 

ΝΑΙ ≥ 5000 εικόνεσ 

(Να περιγραφεί αναλυτικά)  

ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΕΚΤΥΡΫΣΘΣ& BIOΪΛΑΣ 

Αςπρόμαυροσ Εκτυπωτισ NAI  

Biopsy Kit NAI (Nα προςφερκοφν προσ επιλογι) 

ΛΟΓΛΣΜΛΚΑ ΡΑΚΕΤΑ ΕΨΑΜΟΓΫΝ 

Ρακζτο Καρδιολογικϊν εφαρμογϊν. ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

ΔΛΑΣΥΝΔΕΣΛΜΟΤΘΤΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ 

Σφςτθμα επικοινωνίασ DICOM, υπθρεςίεσ 
Full DICOM  

NAI  

 

 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 

 

ΣΥΣΤΘΜΛΚΟΣ 
ΑΛΚΜΟΣ  

ΤΜΘΜΑ CPV 
Ρεριγραφι Είδουσ 

Ροςότθτα 

107351 8 

Μονάδα 
υπεριχων                                                 

CPV 33112200-
0 

Υπερθχοτομογράφοσ 
Καρδιολογικισ 

Ωριςθσ 
Τεμάχιο 1 

 
ΤΕΩΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΨΕΣ  

ΕΓΩΫΜΟΥ ΤΟΩΘΛΑΤΟΥ ΥΡΕΘΩΟΚΑΔΛΟΤΟΜΟΓΑΨΟΥ 
 

ΓΕΝΛΚΑ - ΣΥΝΚΕΣΘ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ 
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Τροχιλατο  ςφςτθμα,  υπερθχοκαρδιοτομογραφίασ,  μικροφ όγκου και βάρουσ  ζτςι  ϊςτε  να  μπορεί  να  
χρθςιμοποιείται  ςτθν Καρδιολογικι κλινικι του Νοςοκομείου, αποτελοφμενο από: 

1.  Βαςικι       μονάδα,       (όπωσ       αναλυτικά προδιαγράφεται πιο κάτω). 
 

2. Θχοβόλο  κεφαλι Phased Array,  τεχνολογίασ μονοφ   κρυςτάλλου,   ευρζωσ       φάςµατοσ     ςυχνοτιτων 
(1.5ΜΘz ζωσ 4 MHz),   κατάλλθλθ για καρδιολογικζσ και διακρανιακζσ εξετάςεισ. 
 

3. Αςπρόμαυρο κερμικό εκτυπωτι. 
 

4. Θχοβόλο κεφαλι Linear Array 
 

  

ΪΘΨΛΑΚΟΣ ΔΛΑΜΟΨΫΤΘΣ ΔΕΣΜΘΣ. 
Ϊθφιακόσ διαμορφωτισ δζςμθσ (Digital beamformer). 

 

ΝΑΙ . Nα αναφερκεί αναλυτικά θ 
τεχνολογία. 

 

ΚΛΛΝΛΚΕΣ ΕΨΑΜΟΓΕΣ. 
Εφαρμογζσ για τθν κάλυψθ των ειδικοτιτων τθσ Ιατρικισ: 

 

 

Καρδιολογία, Άνω κάτω κοιλία, 
Αγγειολογία, Ουρολογία,  Ραιδιατρικι,  
μικρϊν οργάνων, κλπ 

ΤΥΡΟΛ ΘΩΟΒΟΛΫΝ ΚΕΨΑΛΫΝ. 
Ϋφζλιμο εφροσ ςυχνοτιτων (MHz). 

Ναι. Να προςφερκοφν προσ επιλογι 
αναλυτικά όλεσ οι διακζςιμεσ κεφαλζσ 
ανά κατθγορία. 

CONVEX Array. 2 - 8 ΜΘz. Ανοχι +/- 1 ΜΘz 

MicroConvex παιδιατρικζσ. 3 - 12 ΜΘz. Ανοχι +/- 1 ΜΘz 

LINEAR Array. 3 - 20 ΜΘz. Ανοχι +/- 1 ΜΘz 

LINEAR MATRIX. 4 -16 ΜΘz Ανοχι +/- 1 ΜΘz 

SECTOR Array (Διακωρακικι). 2 - 8 ΜΘz. Ανοχι +/- 1 ΜΘz 

Θχοβόλο κεφαλι ΤΕΕ (Διοιςοφάγειοσ). 3 - 7 MHz. Ανοχι +/- 1 ΜΘz 

ΜΕΚΟΔΟΛ ΑΡΕΛΚΟΝΛΣΘΣ 
Β-Mode. 

NAI (Nα περιγραφεί αναλυτικά). 

M-Mode ελεφκερου ανατομικοφ άξονα ζωσ και τριϊν 
ταυτόχρονων τομϊν. 

NAI (Nα περιγραφεί αναλυτικά). 
Nα διακζτει δυνατότθτα 
τροποποίθςθσ τθσ γωνίασ και τθσ κζςθσ 
τθσ τομισ ςε post 
process με αυτόματθ διόρκωςθ του Μ-
Μοde. 

Color Doppler. NAI (Nα περιγραφεί αναλυτικά). 
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Power Doppler/Energy Doppler/Color Angio. NAI (Nα περιγραφεί αναλυτικά). 

Συχνότθτα/ταχφτθτα του Doppler. Να ρυκμίηεται και να 
απεικονίηεται ςτθν οκόνθ θ ταχφτθτα. 

PW Doppler. NAI (Nα περιγραφεί αναλυτικά). 

CW Doppler. NAI (Nα περιγραφεί αναλυτικά). 

Tεχνικι απεικόνιςθσ ζγχρωμου και παλμικοφ Doppler ιςτϊν 
(Tissue Doppler Imaging) TDI. 

NAI (Nα περιγραφεί αναλυτικά). 

Tissue Harmonic Imaging. NAI (να λειτουργεί με κεφαλζσ Convex, 
Linear, Microconvex & Sector).  

Τriplex Mode (ταυτόχρονθ απεικόνιςθ, ςε 
πραγματικό χρόνο, εικόνασ B-Mode, παλμικοφ Doppler και 
ζγχρωμου Doppler) 

 

NAI (Nα περιγραφεί αναλυτικά). 

Τραπεηοειδισ Απεικόνιςθ (Trapezoid scan). NAI (Nα περιγραφεί αναλυτικά). 

Τεχνικι Strain & Strain Rate. NAI (Nα προςφερκεί προσ επιλογι). 

Τεχνικι ποςοτικοποίθςθσ και 
ποςοτικισ ανάλυςθσ τθσ απεικόνιςθσ Tissue Doppler Imaging. TDI 
– QA. 

 

NAI (Nα προςφερκεί προσ επιλογι). 

Τεχνικι Stress Echo. NAI (Nα προςφερκεί προσ επιλογι). 

Τεχνικι Contrast & contrast QA. NAI (Nα προςφερκεί προσ επιλογι). 

Τεχνικι Automatic Ejection Fraction &  Left Ventricular 
Opacification. 

NAI (Nα προςφερκεί προσ επιλογι). 

 ΛΕΛΤΟΥΓΛΚΑ – ΤΕΩΝΛΚΑ  ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ. 
Σφγχρονθ υπερθχοτομογραφικι τεχνολογία δθμιουργίασ εικόνασ 
με τθ ςυλλογι μεγάλου αρικμοφ διαγνωςτικϊν πλθροφοριϊν 
από διαφορετικζσ οπτικζσ γωνίεσ ςάρωςθσ, για επίτευξθ εικόνων 
υψθλισ ανάλυςθσ (διακριτικισ ικανότθτασ). 

ΝΑΙ (Να αναφερκοφν οι κεφαλζσ και οι 
τεχνικζσ απεικόνιςθσ με τισ οποίεσ 
λειτουργεί και πωσ ενεργοποιείται θ 
τεχνικι). 

Τεχνικι επεξεργαςίασ εικόνασ ςε επίπεδο pixel για τθ μείωςθ 
κορφβου και βελτίωςθ τθσ ορατότθτασ και τθσ υφισ ιςτικϊν 
μοτίβων και αφξθςθ τθσ ευκρίνειασ τουσ. 

ΝΑΙ (Να αναφερκοφν οι κεφαλζσ και οι 
τεχνικζσ απεικόνιςθσ με τισ οποίεσ 
λειτουργεί και πϊσ ενεργοποιείται θ 
τεχνικι). 

Τεχνικι αυτόματθσ ψθφιακισ ςυνολικισ βελτιςτοποίθςθσ τθσ 
εικόνασ με το πάτθμα ενόσ μόνο πλικτρου ςε B Mode αλλά και ςε 
PW Doppler. 

NAI (Nα περιγραφοφν αναλυτικά οι 
δυνατότθτεσ προσ αξιολόγθςθ). 

Να διακζτει τεχνικι ςτρζψθσ τθσ δζςμθσ των υπεριχων για 
μζγιςτθ ανιχνευςιμότθτα τθσ πορείασ τθσ βελόνασ κατά τθν 
διενζργεια 
παρακεντιςεων. 

NAI (Nα περιγραφοφν αναλυτικά οι 
δυνατότθτεσ προσ αξιολόγθςθ). 

Επεξεργαςία εικόνων μετά τθ λιψθ (post processing). NAI (Nα περιγραφοφν αναλυτικά οι 
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δυνατότθτεσ προσ αξιολόγθςθ). 

Σθμεία εςτίαςθσ (focus points). ≥ 7 focus points ι ≥ 3 focal zones. 

Yψθλό Δυναμικό Εφροσ (Dynamic range). ≥ 260 db. 

υκμόσ ανανζωςθσ εικόνασ (frame rate) >2000 frame/second 

Δυνατότθτα ενεργϊν κυρϊν για ταυτόχρονθ ςφνδεςθ κεφαλϊν. ≥ 4. 

Βάκοσ ςάρωςθσ. ≥ 35 cm. 

 

Σφγχρονο ςφςτθμα μεγζκυνςθσ ZOOM. 

ΝΑΙ. Δυνατότθτα προβολισ τθσ 
υπερθχογραφικισ εικόνασ ςε full screen 
ι δυνατότθτα αλλαγισ μεγζκουσ εικόνασ 
κλιμακωτά. Να περιγραφεί αναλυτικά. 

Ρολλαπλοί χρωματικοί χάρτεσ τθσ κλίμακασ του γκρι. ΝΑΙ (Να αναφερκοφν). 

Ϊθφιακι μιτρα απεικόνιςθσ. Να περιγραφεί θ τεχνολογία προσ 
αξιολόγθςθ. 

Ζγχρωμθ ΤFT Oκόνθ τεχνολογίασ LED ι νεότερθσ τεχνολογίασ, 
ανάλυςθσ 1920x1080. 

≥ 21’’. 

Ζγχρωμθ οκόνθ αφισ για εργονομικό χειριςμό ανάλυςθσ . ≥ 12’’. 

Ενςωματωμζνθ μονάδα ΘΚΓ. ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά). 

Σφγχρονα πακζτα μετριςεων για όλα τα είδθ απεικόνιςθσ. ΝΑΙ (Να περιγραφοφν αναλυτικά). 

Αναβακμιςιμότθτα ςε hardware & software. ΝΑΙ (Να περιγραφοφν αναλυτικά). 

Δυνατότθτα διαχωριςμοφ τθσ οκόνθσ. Δυνατότθτα απεικόνιςθσ μονισ & διπλισ 
οκόνθσ με τουσ 
ςυνδυαςμοφσ: B Mode+B Mode, 
BMode+Bmode/CFM ι Power Doppler. 

Ρολλαπλά ηεφγθ μετριςεων (calipers). ≥ 7. 

 ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΑΩΕΛΟΚΕΤΘΣΘΣ ΕΛΚΟΝΫΝ. 

Μονάδα ςκλθροφ δίςκου. 

ΝΑΙ, ενςωματωμζνοσ ≥500 GB. (Να 
περιγραφεί αναλυτικά). 

USB/Flash drive Version  3.0. ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά). 

Ενςωματωμζνθ κινθματογραφικι μνιμθ αςπρόμαυρων & 
ζγχρωμων εικόνων. 

ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά). 

 ΛΟΓΛΣΜΛΚΑ ΡΑΚΕΤΑ ΕΨΑΜΟΓΫΝ. 
Ρακζτο Καρδιολογικϊν εφαρμογϊν. 

ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά). 

 ΔΛΑΣΥΝΔΕΣΛΜΟΤΘΤΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ. 
Σφςτθμα επικοινωνίασ DICOM 3, υπθρεςίεσ 

Full DICOM . ΝΑΙ (πλιρεσ). 

 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
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ΣΥΣΤΘΜΛΚΟΣ 

ΑΛΚΜΟΣ  
ΤΜΘΜΑ CPV 

Ρεριγραφι Είδουσ 
Ροςότθτα 

107352 9 
Ψορεία                                                                      

CPV 33192160-1 

Ψορεία 
Μεταφοράσ 

Αςκενϊν 

Τεμάχια 7 

 
ΤΕΩΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΨΕΣ    

  ΨΟΕΛΑ ΜΕΤΑΨΟΑΣ ΑΣΚΕΝΫΝ      
 

 
1) Ψορείο μεταβλθτοφ φψουσ, καταςκευαςμζνο από ιςχυρό χαλφβδινο ςωλινα οβάλ διατομισ, να ζχει 
υποςτεί αντιςκωριακι επεξεργαςία και να είναι βαμμζνο με εποξειδικι βαφι.  
 
2) Να είναι ικανό να αντζξει βάροσ αςκενι 220kg τουλάχιςτον.  
 
3) Θ επιφάνεια κατάκλιςθσ να υποδιαιρείται ςε τρία(3) τμιματα. Το επίπεδο πλάτθσ να κινείται με 
μθχανιςμό αερίου ςε γωνία μζχρι 80ο περίπου και ςε καμία περίπτωςθ με ςκαλιζρα για τθν καλφτερθ 
εργονομία του προςωπικοφ.  
 
4) Να διακζτει υδραυλικό ςφςτθμα ανφψωςθσ, με δυνατότθτα ρφκμιςθσ φψουσ από 60cm ζωσ 90cm 
τουλάχιςτον.  
 
5) Ο ςκελετόσ του φορείου να ςυνοδεφεται με δφο (2) περιςτρεφόμενεσ βάςεισ  ςτιριξθσ ςτατϊ οροφ 
που να επιτρζπουν τθν αυξομείωςθ του φψουσ.  
 
6) Ρεριμετρικά να φζρει προςκρουςτιρα, για τθν αποφυγι των εκδορϊν.  
 
7) Να φζρει ανακλινόμενα πλευρικά προςτατευτικά κάγκελα, με αυτόματο ςφςτθμα ςτακεροποίθςθσ.  
 
8) Να ςυνοδεφεται με:  

 Στρϊμα πάχουσ 80mm τουλάχιςτον, με πλενόμενο κάλυμμα   
 Στατϊ οροφ με δφο (2) άγκιςτρα.  
 Θικθ ςτιριξθσ φιάλθσ οξυγόνου.  

 
9) Στθν βάςθ του ςκελετοφ ςτθρίξεωσ να φζρει κάλυμμα για τθν προςταςία των μθχανικϊν μερϊν.  
 
10) Να φζρει τζςςερισ (4) περιςτρεφόμενουσ τροχοφσ διαμζτρου 200mm περίπου, με ςφςτθμα 
ταυτόχρονθσ πζδθςθσ και ςφςτθμα κατεφκυνςθσ.  
11) Συνολικζσ διαςτάςεισ 200cm x 75cm περίπου.  
 
12) Να παρζχεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για τρία (3) ζτθ και επάρκεια ανταλλακτικϊν για δζκα 
(10) ζτθ.  
 

………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
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ΣΥΣΤΘΜΛΚΟΣ 
ΑΛΚΜΟΣ  

ΤΜΘΜΑ CPV 
 

Ρεριγραφι Είδουσ Ροςότθτα 

107353 10 
Λατρικοί εξοπλιςμοί                                               

CPV 33141620-2 

Διακερμία 
Διπολικι 

(Ουρολογικισ 
Ωριςθσ) 

Τεμάχιο 1 

 

TEXNIKΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΨΕΣ 

ΟΥΟΛΟΓΛΚΘΣ ΔΛΑΚΕΜΛΑΣ ΚΑΛ ΕΗΕΚΤΟΣΚΟΡΛΟΥ 

 

1. Θ προςφερόμενθ διακερμία να είναι κατάλλθλθ για όλεσ τισ επεμβάςεισ τθσ γενικισ χειρουργικισ, 
γυναικολογίασ, ουρολογίασ (όπωσ διουρθκρικισ προςτατεκτομισ υπό αλατοφχο φυςιολογικό ορό), κτλ. 

 

2. Να είναι κατάλλθλθ για : 
2.1. μονοπολικι χριςθ 
2.2. διπολικι χριςθ 
2.3. εξάχνωςθ ιςτοφ με χριςθ αλατοφχου φυςιολογικοφ οροφ. Να διακζτει δυνατότθτα ςυνεχοφσ 

ενεργοποίθςθσ. 
2.4. εκτομι του προςτάτθ με χριςθ αλατοφχου φυςιολογικοφ οροφ.  
2.5. εκπυρινιςθ του προςτάτθ με χριςθ αλατοφχου φυςιολογικοφ οροφ. 

 

3. Να διακζτει: 
3.1. μια (1) υποδοχι για διπολικι χριςθ 
3.2. δυο (2) υποδοχζσ για μονοπολικι χριςθ  
3.3. μια (1) υποδοχι για ουρολογικζσ επεμβάςεισ με χριςθ αλατοφχου φυςιολογικοφ οροφ (saline). Θ 

ςυγκεκριμζνθ ζξοδοσ να ζχει δυνατότθτα αυτόματθσ αναγνϊριςθσ των ςυνδεδεμζνων εργαλείων 
και ρφκμιςθ των αντίςτοιχων αποκθκευμζνων τιμϊν. 

3.4. μια (1) υποδοχι πλάκα γείωςθσ αςκενι 
 

4. Να διακζτει πίνακα ελζγχου για ρφκμιςθ των διαφόρων παραμζτρων και ιςχφοσ ανάλογα με το είδοσ 
τθσ επζμβαςθσ. Επιπλζον να εμφανίηονται ενδείξεισ τθσ ιςχφοσ λειτουργίασ κακϊσ και ενδείξεισ ςε 
περίπτωςθ βλάβθσ ι λάκουσ κατά τθν διάρκεια τθσ λειτουργίασ. 

 

5. Θ μζγιςτθ ιςχφσ: 
5.1. μονοπολικισ κακαρι τομι να είναι τουλάχιςτον 300W. 
5.2. μονοπολικισ αιμόςταςθσ να είναι τουλάχιςτον 120W. 
5.3. διπολικιs κοπιs να είναι τουλάχιςτον 100W. 
5.4. διπολικιs αιμόςταςθσ να είναι τουλάχιςτον 120W. 
5.5. κοπισ υπό αλατοφχο φυςιολογικό ορό να είναι τουλαχιςτον 320W. 
5.6. αιμόςταςθ υπό αλατοφχο φυςιολογικό ορό να είναι τουλαχιςτον 200W. 

 

6. Να διακζτει λειτουργία/τεχνολογία με τθν οποία να ελαττϊνεται ο κίνδυνοσ μθχανικισ τομισ ακόμα και 
κατά τθν χριςθ μεγάλθσ αγκφλθσ μονοφ ςφρματοσ (οι διαςτάςεισ τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ μεγάλθσ 
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αγκφλθσ μονοφ ςφρματοσ, κα πρζπει να είναι οι ελάχιςτεσ δυνατζσ διαςτάςεισ που κρίνονται αναγκαίεσ 
και δφναται να τθ χαρακτθρίςουν ωσ “μεγάλθ”) για διουρθκρικζσ επεμβάςεισ υπό αλατοφχο 
φυςιολογικό ορό με το προςφερόμενο ρεηεκτοςκόπιο. 

 

7. Θ πραγματικι εφαρμοηόμενθ ιςχφσ να εξαρτάται από τα χαρακτθριςτικά του ιςτοφ (π.χ. τθν αντίςταςθ). 
 

8. Να διακζτει ςφςτθμα εφκολθσ αποκικευςθσ, επανεγγραφισ, διαγραφισ ρυκμίςεων ιςχφοσ. 
 

9. Πταν πραγματοποιοφνται επεμβάςεισ ρεηεκτοςκόπθςθσ υπό αλατοφχο φυςιολογικό ορό να 
πραγματοποιείται αυτόματοσ ζλεγχοσ για τθν φπαρξθ του ςωςτοφ διατατικοφ μζςου. 

 

10. Στθν μονοπολικι χριςθ όταν χρθςιμοποιείται πλάκα γείωςθσ να πραγματοποιείται ςυνεχισ ζλεγχοσ 
ςωςτισ επαφισ με τον αςκενι για να ελαχιςτοποιθκεί ο κίνδυνοσ κερμικισ βλάβθσ.  

 

11. Να διακζτει κυκλϊματα προςταςίασ και ελζγχου που εξαςφαλίηουν τθν αςφαλι λειτουργία τθσ 
γεννιτριασ, τα οποία ςε περίπτωςθ προβλιματοσ, να δίνουν οπτικοακουςτικό ςιμα και να 
απομονϊνουν τθν ζξοδο. 

 

12. Να ςυνοδεφεται από αντιεκρθκτικό, αδιάβροχο ποδοδιακόπτθ με λειτουργία κοπισ αιμόςταςθσ και 
καλϊδιο τουλάχιςτον 4m. 

 

13. Να προςφερκεί ζνα πλιρεσ ςετ ρεηεκτοςκοπίου. Το προςφερόμενο ρεηεκτοςκόπιο να είναι κατάλλθλο 
για χριςθ με αλατοφχο φυςιολογικό ορό: 

13.1. Οπτικι 30ο με τα εξισ χαρακτθριςτικά: Θ προςφερόμενθ οπτικι να ζχει γωνία οράςεωσ 30ο και 
διάμετρο 4 mm τεχνολογίασ HD. Να ζχει ED ( Extra-lowDispersion) γυαλί, εξαςφαλίηοντασ ζτςι υψθλι 
ανάλυςθ και αντίκεςθ. Να διακζτει δακτυλίδι απορρόφθςθσ τθσ υγραςίασ και δακτυλίδι από αλουμίνιο για 
άριςτθ ςτεγανοποίθςθ. Θ οπτικι να αποςτειρϊνεται ςε κλίβανο ατμοφ (autoclavable). Να ςυνοδεφεται 

από κικθ προςταςίασ κατά τθ διάρκεια τθσ αποςτείρωςθσ ςε ατμό. 

13.2. Στοιχείο εργαςίασ ενεργθτικισ κοπισ κατάλλθλο για χριςθ υπό αλατοφχο φυςιολογικό ορό. 

13.3. Εςωτερικι κικθ 24 fr κλιβανιηόμενθ με κεραμικό άκρο που να περιλαμβάνει τυφλό μαντρζν. 

13.4. Eξωτερικι κικθ 26 fr περιςτρεφόμενθ, ςυνεχοφσ ροισ, με δφο κάνουλεσ, κλιβανιηόμενθ(autoclavable). 

14. Να προςφερκοφν δφο καλϊδια διακερμίασ για ςφνδεςθ του προςφερομζνου ρεηεκτοςκοπίου με τθν 
προςφερόμενθ διακερμία και για χριςθ υπό αλατοφχο φυςιολογικό ορό. Επιπλζον, να προςφερκεί και ζνα 
οπτικό μαντρζν 24 fr κλιβανιηόμενο. Να προςφερκεί κικθ τοποκζτθςθσ με καπάκι του ςετ ρεηεκτοςκοπίου 
για αποςτείρωςθ ςε κλίβανο ατμοφ.  

15. Το προςφερόμενο ρεηεκτοςκόπιο κα παραδοκεί με τα παρακάτω θλεκτρόδια για χριςθ υπό αλατοφχο 
φυςιολογικό ορό: 

15.1. Θλεκτρόδια τφπου αγκφλθσ μεςαίου μεγζκουσ (τουλάχιςτον 5,00 mm πλάτουσ και 3,3 mm φψουσ) και 
μονοφ ςφρματοσ πάχουσ το μζγιςτο 0,2 mm. 
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15.2. Θλεκτρόδια τφπου αγκφλθσ μεγάλου μεγζκουσ (τουλάχιςτον 5,30 mm πλάτουσ και 4,3 mm φψουσ) και 
μονοφ ςφρματοσ πάχουσ το μζγιςτο 0,2 mm. 

15.3. Θλεκτρόδια τφπου μανιτάρι ι αντίςτοιχο για εξάχνωςθ. 

15.4. Θλεκτρόδιο τφπου αγκφλθσ κατάλλθλο για εκπυρινιςθ προςτάτου. 

ΓΕΝΛΚΟΛ ΟΟΛ - ΕΓΓΥΘΣΘ – ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ – ΤΕΩΝΛΚΘ ΥΡΟΣΤΘΛΞΘ 

1. Να χορθγείται εγγφθςθ τουλάχιςτον δφο ετϊν (2) , αρχόμενθ από τθν τοποκζτθςθ και ζλεγχο καλισ 
λειτουργίασ. 

2. Μετά τθν εγκατάςταςθ και παραλαβι του μθχανιματοσ, κα εκπαιδευτοφν ιατροί και τεχνικοί του 
Νοςοκομείου, ςτθν χριςθ και ςυντιρθςθ αντίςτοιχα ςε προκακοριςμζνο χρόνο. 

3. Κατά τθν εκπαίδευςθ κα παραδοκοφν τα πάςθσ φφςεωσ εγχειρίδια χριςθσ, λειτουργίασ και τεχνικισ 
φροντίδασ (service manual). 

4. Θ κάλυψθ τθσ ςυςκευισ ςε εξαρτιματα ανταλλακτικά και αναλϊςιμα κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 
δεκαετισ. 

5. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για να αξιολογθκοφν οι προςφορζσ, είναι θ φπαρξθ φφλου ςυμμόρφωςθσ, 
ςτο οποίο κα απαντάται με κάκε λεπτομζρεια (όχι μονολεκτικά) και με τθν ςειρά που αναφζρονται όλα 
τα αιτιματα των τεχνικϊν μασ προδιαγραφϊν. 

6.  Επιπλζον, θ αναδρομι ςε ξενόγλωςςα φυλλάδια, τεχνικά εγχειρίδια, δθλϊςεισ του καταςκευαςτι 
οίκου προσ απόδειξθ ηθτοφμενων ςτοιχείων κα γίνεται με ςαφι αναφορά ςτθν ςελίδα και παράγραφο 
του φυλλαδίου, όπου εμπεριζχονται τα ςτοιχεία αυτά. 
 

………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
 

ΣΥΣΤΘΜΛΚΟΣ 
ΑΛΚΜΟΣ  

ΤΜΘΜΑ CPV Ρεριγραφι Είδουσ 
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11 
Εξοπλιςμόσ ουρολογικϊν ερευνϊν               

CPV 33125000-2 
Εφκαμπτο Κυςτεοςκόπιο 

 

ΤΕΩΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΨΕΣ  

ΕΥΚΑΜΡΤΟΥ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΡΛΟΥ 

1. Το προςφερόμενο εφκαμπτο κυςτεοςκόπιο με βαλβίδα αναρρόφθςθσ να είναι καινοφργιο και 
αμεταχείριςτο. 

2. Να διακζτει εξωτερικι διάμετρο το μζγιςτο 16,5Fr.  
3. Να φζρει άκρο εξωτερικισ διαμζτρου το μζγιςτο 11,7Fr, το οποίο να είναι ειδικοφ ατραυματικοφ 

ςχεδιαςμοφ. Να διακζτει ειδικά ςχεδιαςμζνο (ςφμπτωςθ τθσ κατεφκυνςθσ τθσ ατραυματικισ όψθσ του 
άκρου με τθν κατεφκυνςθ των γωνιϊςεων), ζτςι ϊςτε να επιτυγχάνεται εφκολο και ατραυματικό 
πζραςμα από τον ςφικτιρα. 

4. Να διακζτει οπτικό πεδίο τουλάχιςτον 120°. 
5. Να διακζτει βάκοσ πεδίου από 3 ζωσ τουλάχιςτον 50 mm. 
6. Να είναι ευκείασ οράςεωσ. 
7. Να διακζτει κανάλι εργαςίασ διαμζτρου τουλάχιςτον 7 Fr. 
8. Να διακζτει ωφζλιμο μικοσ τουλάχιςτον 380mm. 
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9. Το άκρο του να δφναται να εκτελεί κάμψθ προσ τα άνω τουλάχιςτον 2100 και προσ τα κάτω 
τουλάχιςτον 120°. 

10. Να ςυνοδεφεται από αποςπϊμενο βφςμα (με διακόπτθ ελζγχου ροισ του υγροφ) για τθν είςοδο 
εφκαμπτων εργαλείων. Το αποςπϊμενο βφςμα να ζχει δυνατότθτα ςτακεροποίθςθσ των εργαλείων. 

11. Να είναι ςυμβατό με τθν χριςθ μονοπολικϊν εργαλείων.   
12. Να αποςτειρϊνεται ςε κλίβανο STERRAD 100S. 
13. Να δφναται να ςυνδεκεί με αυτοφερόμενθ πθγι φωτιςμοφ τεχνολογίασ LED με ζνδειξθ χρόνου ηωισ 

μπαταρίασ. 
14. Το εφκαμπτο κυςτεοςκόπιο να ζχει ενςωματωμζνο φίλτρο απορρόφθςθσ του «φαινόμενου ίριδοσ» 

(moire), ζτςι ϊςτε να δφναται να ςυνδεκεί ακόμα και με ενδοςκοπικζσ κάμερεσ οι οποίεσ δεν ζχουν 
ενςωματωμζνο anti-moire φίλτρο. 

15. Να ςυνοδεφεται από ςυςκευι ελζγχου ςτεγανότθτασ. 
16. Να ςυνοδεφεται από αποςπϊμενο καλϊδιο φωτιςμοφ διαμζτρου το μζγιςτο 3mm και μικουσ 

τουλάχιςτον 3m. 
17. Να δφναται να ςυνδεκεί με αυτοφερόμενθ πθγι φωτιςμοφ τεχνολογίασ LED με ζνδειξθ χρόνου ηωισ 

μπαταρίασ. 
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ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Σθμείωςθ : Οι ειδικοί όροι  που ακολουκοφν λαμβάνονται υπόψθ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ  
για κάκε ΤΜΘΜΑ του Διαγωνιςμοφ που κα κατακζςουν  προςφορά.  

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΓΙΚΩΝ ΟΡΩΝ  

 ΡΕΛΓΑΨΘ ΕΛΔΛΚΫΝ ΟΫΝ 

A. Prospectus και Βεβαιϊςεισ 

 

 

 

1. 

Τα κατατικζμενα Prospectus πρζπει να επαλθκεφουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτθριςτικά που 
αναγράφονται ςτισ προςφορζσ.  

Ρρζπει να είναι πρωτότυπα (όχι φωτοτυπίεσ) του μθτρικοφ καταςκευαςτικοφ οίκου και να είναι αυτά που 
χρθςιμοποιεί ο οίκοσ καταςκευισ του προϊόντοσ, ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ προϊκθςθσ των πωλιςεων του 
ςτισ αγορζσ (ιδιωτικζσ και του Δθμοςίου) του ενδιαφζροντόσ του.  

Σε περίπτωςθ που τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ είναι διάφορα από τα αναγραφόμενα ςτα Prospectus, 
πρζπει να κατατίκεται επιβεβαιωτικι επιςτολι από το νόμιμο εκπρόςωπο του οίκου καταςκευισ του 
προϊόντοσ και όχι από τοπικοφσ αντιπροςϊπουσ ι εκπροςϊπουσ.  

 Θ κατά τα άνω  επιςτολι  του  οίκου  καταςκευισ  και  κάκε  ςχετικό  με  τθν  προμικεια  πιςτοποιθτικό  
πρζπει  να  είναι  υποχρεωτικά  πρωτότυπα  ι επικυρωμζνα φωτοαντίγραφα και ςε κάκε περίπτωςθ επίςθμα 
μεταφραςμζνα. 

B. Υποςτιριξθ και ανταλλακτικά 

 

 

1. 

Θα    προςφερκεί    πρόγραμμα-προςφορά    πλιρουσ    υποςτιριξθσ    και    ςυντιρθςθσ    όλου    του    
ςυςτιματοσ,  μετά  τθ  λιξθ  του  χρόνου  εγγφθςθσ  καλισ λειτουργίασ και για χρονικό διάςτθμα δζκα (10)   
ετϊν από τθν παράδοςθ ςε λειτουργία.  

Τα ανταλλακτικά, περιλαμβάνονται οπωςδιποτε, με ποινι αποκλειςμοφ, μαηί με τα πάςθσ φφςεωσ  υλικά  
και  εργατικά  ςτθν  προςφερόμενθ  τιμι  ςυντιρθςθσ.   

Το  κόςτοσ  ςυντιρθςθσ  ανά  ζτοσ  να  μθν  υπερβαίνει  το  4%  τθσ προςφερόμενθσ τιμισ του μθχανιματοσ. 
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2. 

Ο  προμθκευτισ  υποχρεοφται  να  δθλϊςει  εγγράφωσ  ότι  αναλαμβάνει  τθν  υποχρζωςθ  να  διακζτει  ςτο  
Νοςοκομείο  ανταλλακτικά  του προςφερόμενου είδουσ για δζκα (10) τουλάχιςτον ζτθ από τθν παράδοςθ 
αυτοφ. 

 Επίςθσ, υποχρεοφται να κατακζςει με τθν προςφορά ζγγραφθ διλωςθ του νομίμου εκπροςϊπου του 
καταςκευαςτικοφ οίκου ι ελλθνικοφ κυγατρικοφ του οίκου (θ οποία κα αναφζρεται ρθτϊσ ςτθν παροφςα 
διακιρυξθ), ότι αναλαμβάνει τθ δζςμευςθ για διάκεςθ ανταλλακτικϊν για όςο χρονικό διάςτθμα δθλϊνει ο 
προμθκευτισ, κακϊσ και για τθ ςυνζχιςθ τθσ διάκεςθσ των ανταλλακτικϊν ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε 
περίπτωςθ που ο προμθκευτισ πάψει να είναι ο αντιπρόςωποσ ι εκπρόςωποσ του καταςκευαςτικοφ οίκου 
ςτθ Ελλάδα ι ςε περίπτωςθ που ο προμθκευτισ πάψει να υφίςταται ωσ επιχείρθςθ, δεδομζνου  ότι  τοφτο  
κρίνεται  ωσ  ουςιϊδθσ  απαίτθςθ  τθσ  διακιρυξθσ  για  τθν  μακρόχρονθ  ομαλι  και  απρόςκοπτθ  λειτουργία  
του μθχανιματοσ. 

 Σε περίπτωςθ που ο προμθκευτισ είναι ο ίδιοσ ο καταςκευαςτισ, τότε ςχετικά με τθ διάκεςθ ανταλλακτικϊν 
αρκεί θ διλωςθ του προμθκευτι – καταςκευαςτι. 

 

3 

Για περιπτϊςεισ καταςκευαςτϊν, οι οποίοι χρθςιμοποιοφν υποςυςτιματα άλλων καταςκευαςτικϊν οίκων, 
αρκεί θ διλωςθ του καταςκευαςτι του  τελικοφ  προϊόντοσ  και  δεν  απαιτοφνται  οι  δθλϊςεισ  περί  
διάκεςθσ  ανταλλακτικϊν  των  καταςκευαςτικϊν  οίκων  των  διαφόρων υποςυςτθμάτων. 

 

 

 

 

 

4 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να εγγυθκεί τθν καλι λειτουργία των   υπό προμικεια ειδϊν   για 
τουλάχιςτον τρία (3) ζτθ ( για τα τμιματα τα οποία ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ δεν αναφζρεται χρόνοσ 
εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ )   από τθν οριςτικι παραλαβι τουσ , κατά τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ  και τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ.  

Θ δζςμευςθ αυτι κα γίνεται με κατάκεςθ ςχετικισ ζγγραφθσ βεβαίωςθσ, θ οποία κα αναφζρεται κατά τρόπο 
ςαφι ςτα προςφερόμενα είδθ.  

Κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, το Νοςοκομείο δεν κα ευκφνεται  για  οποιαδιποτε  βλάβθ  του  
μθχανιματοσ  ι  μζρουσ  αυτοφ  προερχόμενθ  από  τθν  ςυνικθ  και  ορκι   χριςθ  του  και  δεν  κα 
επιβαρφνεται με κανζνα ποςόν για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά ζξοδα αποκατάςταςθσ τθσ 
βλάβθσ.  

Στθν παρεχόμενθ εγγφθςθ περιλαμβάνεται και θ υποχρζωςθ του προμθκευτι για προλθπτικό ζλεγχο 
ςυντιρθςθσ, ςε τακτά χρονικά διαςτιματα, ϊςτε το μθχάνθμα να διατθρείται ςε κατάςταςθ ετοιμότθτασ. 

 Θ ςυχνότθτα των προλθπτικϊν ελζγχων πρζπει να κακορίηεται ςτθν προςφορά και να είναι ςφμφωνθ με τισ 
οδθγίεσ και προδιαγραφζσ του καταςκευαςτικοφ οίκου. 

 Θ εγγφθςθ αυτι κα καλφπτει όλα τα μζρθ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ. Ο χρόνοσ αυτόσ κα αρχίηει από 
τθν οριςτικι παραλαβι του ςυςτιματοσ  πλιρωσ ςυναρμολογθμζνου, εγκατεςτθμζνου και ςε κατάςταςθ 
πλιρουσ λειτουργίασ.   

 Ο διαγωνιηόμενοσ πρζπει να δθλϊςει με ςαφι δζςμευςθ τθν προτεινόμενθ διάρκεια τθσ περιόδου εγγφθςθσ 
καλισ λειτουργίασ  του  μθχανιματοσ,  με  Ζγγραφθ  Διλωςθ  του  καταςκευαςτι  ι  του  εξουςιοδοτθμζνου  
αντιπροςϊπου  του,     τθν  οποία  κα ςυμπεριλάβει ςτον επιμζρουσ φάκελο ΤΕΩΝΙΚΘ ΡΟΣΨΟΑ,  ϊςτε να 
αξιολογθκεί από το αρμόδιο όργανο. 
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Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να διακζτει μόνιμα οργανωμζνο τμιμα τεχνικισ υποςτιριξθσ            και service, 
κακϊσ και κατάλλθλα εκπαιδευμζνο προςωπικό,  με  πιςτοποιθτικό  εκπαίδευςθσ  και  εξουςιοδότθςθ  αυτοφ  
από  τον  μθτρικό  καταςκευαςτικό  οίκο  για  τθν  ςυντιρθςθ  των αντίςτοιχων μθχανθμάτων.  

Να αναφερκεί αναλυτικά ςτθν προςφορά προκειμζνου να αξιολογθκεί, θ πόλθ όπου εδρεφει το ςυνεργείο 
ςυντιρθςθσ, θ ςφνκεςθ του προςωπικοφ του, τα τυπικά του προςόντα κ.λ.π, κακϊσ και ο χρόνοσ ςχετικισ 
εναςχόλθςθσ και εκπαίδευςθσ,.  

Οι επιχειριςεισ που δεν διακζτουν τεχνικό τμιμα ςτθν Νότια Ελλάδα, οφείλουν να εκκζτουν ςτθν προςφορά 
τουσ τον τρόπο με τον οποίο μποροφν να ανταποκρικοφν άμεςα ςτισ εκάςτοτε ανακφπτουςεσ ανάγκεσ. 

 Αςάφειεσ ι αοριςτίεσ ωσ προσ τον αρικμό, προςόντα, εκπαίδευςθ του προςωπικοφ, τουσ όρουσ εγγυιςεων ι 
τθν ςυντιρθςθ κ.λ.π. κα βαρφνουν ςτθν αξιολόγθςθ ωσ ουςιϊδεισ αποκλίςεισ. 

 

6 

Οι προμθκευτζσ πρζπει να περιλαμβάνουν ςτθν οικονομικι προςφορά τιμοκατάλογο των αναλωςίμων και 
των βαςικϊν ανταλλακτικϊν του ςυγκροτιματοσ και να δεςμευκοφν ότι μελλοντικζσ μεταβολζσ κα γίνονται 
ςφμφωνα με τθν αφξθςθ του τιμαρίκμου του προθγοφμενου ζτουσ. 

Αντίγραφο του καταλόγου αυτοφ (χωρίσ τιμζσ) κα περιλαμβάνεται ςτθν τεχνικι προςφορά. 

Γ - Εγκατάςταςθ – παράδοςθ- παραλαβι 

 

 

1. 

Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό οφείλουν να λάβουν επιτόπια γνϊςθ των ςυνκθκϊν του χϊρου 
εγκατάςταςθσ  ςε ςυνεννόθςθ με τθν Τεχνικι Υπθρεςία του νοςοκομείου και να βεβαιϊςουν τοφτο 
εγγράφωσ, με υπεφκυνθ διλωςθ, ϊςτε να προβλεφκοφν όλεσ οι αναγκαίεσ ενζργειεσ (εργαςίεσ, 
τροποποιιςεισ, καταςκευζσ κλπ.) και να ςυμπεριλθφκοφν ςτθν προςφορά τουσ με πλιρθ τεχνικι περιγραφι. 

 Με φροντίδα και δαπάνθ του προμθκευτι  κα γίνει ζλεγχοσ τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ του χϊρου και 
βελτίωςθ, ενίςχυςθ ι αντικατάςταςθ αυτισ ϊςτε να διαςφαλίηονται όλεσ οι απαιτιςεισ των ιςχυόντων 
κανονιςμϊν του Ελλθνικοφ κράτουσ και θ νόμιμθ λειτουργία του νζου μθχανιματοσ. 

 

2 

Το ςφςτθμα  κα εγκαταςτακεί,   κα παραδοκεί και κα παραλθφκεί   με ευκφνθ του προμθκευτι ςτον χϊρο 
που κα του υποδειχκεί από το Νοςοκομείο. 
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Θ παράδοςθ του ςυςτιματοσ/ μθχανιματοσ (ποςοτικι παράδοςθ)  κα πραγματοποιθκεί μζςα ςτο 
προβλεπόμενο χρονικό διάςτθμα (60 θμερολογιακϊν θμερϊν  για τα τμιματα 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ) και 
ςε 90 θμερολογιακζσ θμζρεσ για το τμιμα 3  όπωσ αναλυτικά αναφζρεται ςτο Άρκρο 1.3 τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ    ( βλζπε ςτο άρκρο 1.3  & 6.1 ςχετικό πίνακα διάρκειασ ςφμβαςθσ ανά τμιμα  ). 

Μζςα ςτο διάςτθμα αυτό (χρόνοσ παράδοςθσ ) πρζπει να γίνουν θ προςκόμιςθ του ςυςτιματοσ/ 
μθχανιματοσ ςτο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (οπότε εκδίδεται το πρακτικό προςωρινισ παραλαβισ) ,  θ εγκατάςταςθ 
του νζου μθχανιματοσ, οι ςυνδζςεισ, οι ζλεγχοι και δοκιμζσ,   θ παράδοςθ τουσ ςε κατάςταςθ λειτουργίασ, 
 κακϊσ και  θ ζγγραφθ διλωςθ του Ρρομθκευτι περί ολοκλιρωςθσ τθσ παράδοςθσ του αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ  . 

Το πρακτικό οριςτικισ παραλαβισ κα εκδοκεί το αργότερο εντόσ τριάντα (30) θμερολογιακϊν θμερϊν μετά 
τθν λιψθ τθσ ανωτζρω βεβαίωςθσ.   

Ο χρόνοσ παράδοςθσ αρχίηει από τθν θμερομθνία υπογραφισ  τθσ  ςφμβαςθσ.    

Το μθχάνθμα   κα προςκομιςκεί ελεφκερο επί εδάφουσ ςτο Γενικό Νοςοκομείο Αργολίδασ – Ν. Μ. Άργουσ 
ςτθν διεφκυνςθ Κορίνκου 191 Άργοσ, Ελλάδα, και ςτον προςτατευμζνο χϊρο του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ που κα του 
υποδείξει θ Α.Α. 

Ο ανάδοχοσ πρζπει να αναλάβει ο ίδιοσ τθν μεταφορά και εγκατάςταςθ του νζου μθχανιματοσ ςτο χϊρο 
τοποκζτθςθσ και παραμονισ του, με βάςθ τθν ελλθνικι νομοκεςία και τουσ αντίςτοιχουσ κανονιςμοφσ.  

Ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να εκτελζςει πλιρωσ τθν εγκατάςταςθ του μθχανιματοσ και να το παραδϊςει ςε 
πλιρθ λειτουργία, με δικό του ειδικευμζνο και αςφαλιςμζνο προςωπικό και δικι του ολοκλθρωτικά ευκφνθ, 
ςφμφωνα με τουσ τεχνικοφσ & επιςτθμονικοφσ κανόνεσ, τουσ κανονιςμοφσ του ελλθνικοφ κράτουσ, με τισ 
οδθγίεσ και τα ςχζδια του καταςκευαςτικοφ οίκου και τζλοσ τισ οδθγίεσ των αρμοδίων υπθρεςιϊν του φορζα, 
ςτο χϊρο που του διακζτει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να χρθςιμοποιιςει  αποδεδειγμζνα  το  εξειδικευμζνο  προςωπικό  το  οποίο  
περιλαμβάνεται  ςτα  δικαιολογθτικά  τθσ  προςφοράσ,  το  δε ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ οφείλει να ελζγξει τθ ςχετικι 
ςυμμόρφωςθ, ϊςτε να διαςφαλιςκοφν τα ςυμφζροντα του Δθμοςίου. 
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Με φροντίδα και δαπάνθ του προμθκευτι : 

 Αποκατάςταςθ όλων των οικοδομικϊν και Θ/Μ φκορϊν που τυχόν κα απαιτθκοφν για τθν 

εγκατάςταςθ του ςυγκροτιματοσ, κακϊσ και χρωματιςμόσ των χϊρων, πριν τθν παράδοςθ ςε 

λειτουργία. 

 Μελζτθ και καταςκευι όλων των μετατροπϊν, οικοδομικϊν και Θ/Μ που κα κρικοφν αναγκαίεσ ςτουσ 

χϊρουσ εγκατάςταςθσ για τθ ςωςτι λειτουργία του ςυγκροτιματοσ και τθν προςαρμογι των χϊρων 

ςτισ απαιτιςεισ του μθχανιματοσ. 

 Ο προμθκευτισ κα αναλάβει τθν οικονομικι δαπάνθ και τθ διεκπεραίωςθ τθσ διαμόρφωςθσ  των 

χϊρων εγκατάςταςθσ (εφόςον απαιτείται), κα ζχει δε τθν πλιρθ ευκφνθ για τισ ςυνκικεσ λειτουργίασ 

του μθχανιματοσ που κα εγκαταςτιςει. 

Μετά  τθν  εγκατάςταςθ  του  ςυγκροτιματοσ  του,  ο  προμθκευτισ  υποχρεοφται  με  δικζσ  του  δαπάνεσ  να 
προβεί  ςτον  ζλεγχο  αςφαλοφσ λειτουργίασ αυτοφ, ο οποίοσ κα διενεργθκεί από Ακτινοφυςικό. Θ ζκκεςθ 
του Ακτινοφυςικοφ κα κατατεκεί ςτο Νοςοκομείο για τισ ενζργειζσ του, για τθ λιψθ άδειασ λειτουργίασ του 
εργαςτθρίου. 

 

 

 

5 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν παράδοςθ του μθχανιματοσ να παραδϊςει: 

Δφο (2) Εγχειρίδια Λειτουργίασ (OperationalΜanuals) με ςαφείσ οδθγίεσ χριςεωσ και λειτουργίασ του 
καταςκευαςτικοφ οίκου (OperationManuals) με αναλυτικι περιγραφι των αντίςτοιχων πρωτοκόλλων και 
λειτουργιϊν για όλεσ τισ αντίςτοιχεσ εφαρμογζσ μεταφραςμζνο οπωςδιποτε ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

Ρλιρθ ςειρά τευχϊν (εισ διπλοφν) με οδθγίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ (SERVICE MANUALS) ςτθν Ελλθνικι ι 
Αγγλικι γλϊςςα. Ρλιρεσ πρωτόκολλο ελζγχου θλεκτρικισ αςφάλειασ του μθχανιματοσ. 

Δφο (2) ςειρζσ επιςιμων καταλόγων (βιβλίων), ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι, με όλουσ τουσ κωδικοφσ 
ανταλλακτικϊν του εργοςταςίου παραγωγισ του μθχανιματοσ  (PartsBooks) ςτθν ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα. 

Δ. Ριςτοποιθτικά 

 

1. 

Θ προςφορά πρζπει να ςυνοδεφεται από πλιρθ τεκμθριωμζνα πιςτοποιθτικά ςιμανςθσ CE (οδθγία 
93/42/ΕΟΚ), επί ποινι αποκλειςμοφ τθσ προςφοράσ,  

Ε. Εκπαίδευςθ προςωπικοφ 

 

1. 

Ο προμθκευτισ  υποχρεοφται,  με  ποινι αποκλειςμοφ τθσ  προςφοράσ  του, να ςυνυποβάλει οπωςδιποτε   
πλιρεσ  αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ για τουσ χριςτεσ (ιατροφσ- τεχνολόγουσ), ωσ και αντίγραφο των 
αναγκαίων βοθκθμάτων ι πινάκων ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Να αναφερκεί ο χρόνοσ, ο τόποσ και θ διάρκεια 
τθσ εκπαίδευςθσ. 
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Θ εκπαίδευςθ (ιατρϊν – χειριςτϊν -τεχνικϊν), κα παρζχεται για ζωσ τριάντα (30)   θμζρεσ   μετά τθν 
εγκατάςταςθ του μθχανιματοσ, άνευ πρόςκετθσ αμοιβισ του προμθκευτι και κα γίνεται ςτθν Ελλθνικι 
γλϊςςα. 

 

3 

Κατά  τθν  διάρκεια  τθσ  περιόδου  εγγφθςθσ  καλισ  λειτουργίασ,  ο  ανάδοχοσ  υποχρεοφται,  άνευ  
πρόςκετθσ  αμοιβισ,  να  επαναλάβει  τθν εκπαίδευςθ  του  αρμόδιου  προςωπικοφ  του  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  
(τεχνικοφσ-χριςτεσ)  για  ίδιο  χρονικό  διάςτθμα  τουλάχιςτον  με  τθν  αρχικι εκπαίδευςθ, όταν και εάν αυτό 
ηθτθκεί από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI – Τπόδεηγκα Φύιινπ πκκόξθσζεο & Δηδηθώλ Όξσλ 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ  Σ1 : ΨΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΨΫΣΘΣ ΤΕΩΝΛΚΫΝ ΡΟΔΛΑΓΑΨΫΝ 

α/α Ρεριγραφι Τεχνικισ Ρροδιαγραφισ  
               ΑΡΑΝΤΘΣΘ                                      
( ΑΡΑΛΤΘΣΘ -ΤΕΚΜΘΛΫΣΘ ) 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ  

1       

2       

ΟΔΘΓΛΕΣ ΣΥΜΡΛΘΫΣΘΣ ΨΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΨΫΣΘΣ  

 Επί  ποινι αποκλειςμοφ: να δθλϊνεται ρθτά θ ςυμμόρφωςθ ι απόκλιςθ από τισ ηθτοφμενεσ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ και ειδικοφσ όρουσ, τθρϊντασ τθν ίδια ςειρά και αρίκμθςθ  του  Ραραρτιματοσ  ΛΛ.  

Τονίηεται ότι είναι  υποχρεωτικι  θ απάντθςθ  ςε όλα τα  ςθμεία του  ΡΛΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΨΫΣΘΣ  και  θ 
παροχι  όλων των  πλθροφοριϊν  που ηθτοφνται. 

Στθ Στιλθ « ΤΕΩΝΛΚΘ  ΡΟΔΛΑΓΑΨΘ  » περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ 
ι επεξθγιςεισ για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. Ρροςφορζσ που δεν  καλφπτουν 
πλιρωσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Στθ  ςτιλθ  « ΑΡΑΝΤΘΣΘ- ΤΕΚΜΘΛΫΣΘ »  ςθμειϊνεται  θ  απάντθςθ  του  Ρρομθκευτι  που  ζχει  τθ  μορφι 
ΝΑΙ/ΟΩΙ εάν θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι πλθροφται ι όχι από τθν Ρροςφορά και αναλυτικι περιγραφι. 

Σε περίπτωςθ που δεν ζχει ςυμπλθρωκεί θ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ-ΤΕΚΜΘΛΫΣΘ», για ζςτω και ζναν από τουσ 
όρουσ ςτον πίνακα ςυμμόρφωςθσ, τότε κεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντθςθ ςτον ςχετικό όρο. 

Στθ ςτιλθ « ΡΑΑΡΟΜΡΘ » κα καταγραφεί θ ςαφισ παραπομπι ςε Ραράρτθμα τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ το 
οποίο κα περιλαμβάνει αρικμθμζνα Τεχνικά Ψυλλάδια , ι αναλυτικζσ τεχνικζσ περιγραφζσ των ειδϊν, του 
εξοπλιςμοφ ι του τρόπου διαςφνδεςθσ και λειτουργίασ ι αναφορζσ μεκοδολογίασ εγκατάςταςθσ και 
υποςτιριξθσ κλπ., ι ζγγραφεσ βεβαιϊςεισ που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου Ρρομθκευτι τεκμθριϊνουν τα 
ςτοιχεία του Ρίνακα Συμμόρφωςθσ.  

Ρροςφορζσ οι οποίεσ κα απαντοφν μονολεκτικά (π.χ. ΝΑΙ ι ΣΥΜΨΫΝΟΥΜΕ κ.λ.π.), με  απλι κατάφαςθ ι 
επεξιγθςθ δθλαδι, χωρίσ τεκμθρίωςθ και παραπομπζσ δεν αποτελεί απόδειξθ πλιρωςθσ τθσ προδιαγραφισ 
και θ αρμόδια Επιτροπι ζχει το δικαίωμα ελζγχου και επιβεβαίωςθσ τθσ πλιρωςθσ τθσ απαίτθςθσ ι τθσ 
απόρριψισ τθσ ωσ απαράδεκτθσ με τθν αιτιολογία τθσ μθ πλιρωςθσ των όρων τθσ διακιρυξθσ όπωσ αυτοί 
περιγράφονται παραπάνω. 

Συγκεκριμζνα,  ςτο φφλλο ςυμμόρφωςθσ, που αφορά ςτισ  τεχνικζσ  προδιαγραφζσ, οι  παραπομπζσ  κα 
πρζπει να γίνονται ςτα επίςθμα prospectus του καταςκευαςτικοφ οίκου ι ςε επίςθμεσ βεβαιϊςεισ του 
καταςκευαςτικοφ οίκου, για ότι δεν αναγράφεται ςτα prospectus. 

Ρροςφορζσ οι οποίεσ κα αντιγράφουν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ειδικοφσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ χωρίσ 
τεκμθρίωςθ και  πλιρθ  παραπομπι  – αντιςτοιχία, μεταξφ  κειμζνου ανά  παράγραφο  και  prospectus  κα 
αποκλείονται. 
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ΡΛΝΑΚΑΣ  Σ2 : ΨΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΨΫΣΘΣ  ΕΛΔΛΚΫΝ ΟΫΝ 

α/α Ρεριγραφι Ειδικϊν Πρων   
               ΑΡΑΝΤΘΣΘ                                      
( ΑΡΑΛΤΘΣΘ -ΤΕΚΜΘΛΫΣΘ ) 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ  

1       

2       

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο  

 

                                                                             Ο Ρροςφζρων                               Θμερομθνία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ Ρ 1  

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ  ΡΟΣΨΟΑΣ   

ΣΤΟΙΩΕΙΑ 
ΡΟΣΨΕΟΝΤΟΣ  

  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 
ΑΩΘ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΟΛΙΔΑΣ - Ν. Μ. Άργουσ   

ΑΙΘ. 
ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ  

....../00-00-2021 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΟΥ :  
ΡΟΜΘΘΕΙΑ  Ιατροτεχνολογικοφ και Θλεκτρομθχανολογικοφ  Εξοπλιςμοφ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΓΟΛΙΔΑΣ- Ν. Μ. Άργουσ  

» 

Α/
Α 

ΡΕΙΓΑΨΘ 
ΕΙΔΟΥΣ  

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΘΣΘ

Σ  

ΡΟΣΟΤΘΤ
Α 

Ρροςφερόμεν
θ Τιμι (Ρ)  
Μονάδοσ                
προ ΨΡΑ                                                  

( αρικμθτικά) 

Ρροςφερόμενθ 
Τιμι (Ρ)  Μονάδοσ                

προ ΨΡΑ                                                  
( ολογράφωσ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΑΞΙΑ ΡΟ 

ΨΡΑ                                                      
( 

αρικμθτικά
) 

ΨΡΑ                                 
( αρικμθτικά) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΜΟ

Σ ΜΕ ΨΡΑ                                                 
( αρικμθτικά) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΜ

ΟΣ ΜΕ ΨΡΑ 
(ολογράφωσ) 
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ΡΛΝΑΚΑΣ Ρ2 

ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΡΟΣΨΟΑ ΡΛΘΟΥΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ – ΕΡΛΣΚΕΥΘΣ ΤΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ  (ΤΛΜΕΣ ΣΕ €) 

ΣΤΟΛΩΕΛΑ ΡΟΣΨΕΟΝΤΟΣ :   

ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΩΘ  :   ΓΕΝΛΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ ΑΓΟΛΛΔΑΣ - Ν.Μ.ΑΓΟΥΣ 

ΑΛΚΜΟΣ ΔΛΑΚΘΥΞΘΣ 00-00-2021 

ΤΛΤΛΟΣ ΕΓΟΥ : «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΛΑΤΟΤΕΩΝΟΛΟΓΛΚΟΥ &ΘΛΕΚΤΟΜΘΩΑΝΟΛΟΓΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΓΟΛΛΔΑΣ – Ν. Μ.ΑΓΟΥΣ» 

1 2 3 4 5 = 3 + 4 6 

α/α ΤΛΤΛΟΣ 

ΡΟΣΨΕΟΜΕΝΕΣ ΤΛΜΕΣ 
ΡΛΘΟΥΣ** 

ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ - 
ΕΡΛΣΚΕΥΘΣ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ 

ςε €,  χωρίσ ΨΡΑ 

Ψ.Ρ.Α 24% ςε 
€ 

ΡΟΣΨΕΟΜΕΝΕΣ 
ΤΛΜΕΣ ΡΛΘΟΥΣ** 

ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ - 
ΕΡΛΣΚΕΥΘΣ 

ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ςε €, 
με Ψ.Ρ.Α. 

ΔΛΑΚΕΛΑ ΣΕ ΕΤΘ ΤΘΣ 
ΡΕΛΟΔΟΥ ΕΓΓΥΘΣΘΣ 

ΚΑΛΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ, ρ*** 

1 
ΑΩΛΚΘ ΤΛΜΘ Τ1                                                        

( ΓΙΑ ΤΟ 1
ο
 ΕΤΟΣ * ) 

        

2 
ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΤΛΜΘ (Σ) 

ΡΛΘΟΥΣ 
        

3 
ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ-  ΕΡΛΣΚΕΥΘΣ  

**** (αρικμθτικϊσ) 
        

4 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΤΛΜΘ (Σ) 
ΡΛΘΟΥΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ-

ΕΡΛΣΚΕΥΘΣ **** 
(ολογράφωσ) 

        

 

                                                                              Ο Ρροςφζρων                               Θμερομθνία  
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 Σελίδα 110 
 

ΕΡΕΞΘΓΘΣΕΛΣ ΤΟΥ ΡΛΝΑΚΑ Ρ 2 

*         1ο  ΕΤΟΣ : Νοείται το πρϊτο ζτοσ μετά τθν λιξθ τθσ προςφερόμενθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ 
λειτουργίασ. 

Τ1 είναι θ Ετιςια Τιμι πλιρουσ ςυντιρθςθσ – επιςκευισ, χωρίσ ΨΡΑ, για τα πρϊτο ζτοσ μετά τθν λιξθ τθσ 
περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ που προτείνει ο διαγωνιηόμενοσ και ςυμπλθρϊνει ςτο αντίςτοιχο 
πεδίο (ςτιλθ 3 και γραμμι α/α 1) του παρόντοσ πίνακα Ρ2. 

 

Το  κόςτοσ  ςυντιρθςθσ  ανά  ζτοσ  Τ1  δεν μπορεί  να  υπερβαίνει  το  4%  τθσ προςφερόμενθσ  τιμισ  του 
μθχανιματοσ (Ρ) ςτον πίνακα Ρ1. 

 

**   Τιμζσ οι οποίεσ περιζχουν οπωςδιποτε, με ποινι αποκλειςμοφ, τα ανταλλακτικά (αμεταχείριςτα, 
ςυμπεριλαμβανομζνων θλεκτρικοφ ςυςτιματοσ, λυχνιϊν (όπου απαιτοφνται), ςυςτιματοσ τροχϊν – 
πζδθςθσ, μπαταριϊν κλπ.), και μαηί με τα πάςθσ φφςεωσ υλικά και εργατικά και ανεξαρτιτωσ τθσ χριςθσ 
που υφίςταται, κακϊσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ και τισ υπζρ τρίτων κρατιςεισ ςφμφωνα με τον τρόπο 
που προβλζπεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 

 

***    ρ = θ διάρκεια ςε ζτθ τθσ προτεινόμενθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, θ οποία πρζπει να 
αναγραφεί από τον διαγωνιηόμενο ςτο πεδίο τθσ  ςτιλθσ 6, και τθσ  γραμμισ α/α 1, του παρόντοσ πίνακα 
Ρ2. 

****   Αναγράφεται από τον διαγωνιηόμενο θ ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΤΙΜΘ (Σ) ΡΛΘΟΥΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ – ΕΡΙΣΚΕΥΘΣ για 
τα προτεινόμενα ζτθ ςυντιρθςθσ, αρχισ γενομζνθσ από τθν λιξθ τθσ προτεινόμενθσ περιόδου εγγφθςθσ 
καλισ λειτουργίασ και μζχρι τθν ςυμπλιρωςθ δζκα ετϊν από τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ του 
μθχανιματοσ. 

 

Θ ςυνολικι αυτι τιμι κα πρζπει – επί ποινι απόρριψθσ τθσ προςφοράσ ωσ απαράδεκτθσ - να ταυτίηεται 
με τθν τιμι που προκφπτει από τον τφπο: 

 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΤΛΜΘ ΡΛΘΟΥΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ – ΕΡΛΣΚΕΥΘΣ,   Σ = Τ1   x   (10-ρ).   Θ τιμι αυτι αναγράφεται 
αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ (γραμμζσ α/α 2 και 3 αντίςτοιχα), τόςο ςτα πεδία τθσ ςτιλθσ 3 (τιμζσ χωρίσ 
ΨΡΑ) όςο και ςτα πεδία τθσ ςτιλθσ 5 (τιμζσ με ΨΡΑ) του παρόντοσ πίνακα Ρ2. 

 

Επιςθμαίνεται ότι τα κόςτθ Ρλιρουσ Συντιρθςθσ –Επιςκευισ του Ρίνακα Ρ2 που αναφζρονται 
παραπάνω  δεν περιλαμβάνονται ςτον προχπολογιςμό του ζργου.
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 Σελίδα 111 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ ( Δγγπεηηθή πκκεηνρήο – 
Δγγπεηηθή Καιήο Δθηέιεζεο – Δγγπεηηθή Καιήο Λεηηνπξγίαο ) 

 

ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΩΘΣ 

Ονομαςία Τράπεηασ :...................................................................................................................... 

 Κατάςτθμα: .....................................................................................................................................  

(Δ/νςθ οδόσ- αρικμόσ Τ.Κ. – FAX) ...................................................................................................... 

Θμερομθνία Ζκδοςθσ: .................................................................................................................. 

Ρροσ: Γ.Ν ΑΓΟΛΙΔΑΣ –ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΟΥΣ -  ΚΟΙΝΘΟΥ 191 – Τ.Κ.21231 -ΑΓΟΣ 

Εγγφθςθ Συμμετοχισ  αρικμ. ………...............……….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ. 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα 
παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ………………………… ευρϊ  το 
ποςό το οποίο καλφπτει το 2% (δφο τοισ εκατό )τθσ αξίασ προ ΨΡΑ υπζρ του  

 

(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,  ΑΨΜ: ................ 
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι 

(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΨΜ: ...................... (διεφκυνςθ) 
.......................………………………………….. ι 

(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 

α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΨΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .......................………………………………….. 

β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΨΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .......................………………………………….. 

γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΨΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ......................................146  

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 
ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, για τθ ςυμμετοχι του/τθσ/τουσ ςτο διενεργοφμενο 
διαγωνιςμό τθσ .........-........-........... ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) Διακιρυξθ ........../.......-.........-
.......... τθσ/του ..................................... (Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντοσ φορζα), για τθν Ρρομικεια 
......................... ςυνολικισ αξίασ ...................για το/α τμιμα/τα ...............147  

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτθν ανωτζρω απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ του/τθσ 
(υπζρ ου θ εγγφθςθ) κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. 

                                                           
146

  Συμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ. 
147 Εφόςον θ εγγυθτικι επιςτολι αφορά ςε προςφορά τμιματοσ/τμθμάτων τθσ 
Διακιρυξθσ/Ρρόςκλθςθσ/Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ, ςυμπλθρϊνεται ο αφξων αρικμόσ του/ων τμιματοσ/τμθμάτων για το/α οποίο/α 
υποβάλλεται προςφορά.  
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Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ 
αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε πζντε 
( 5 ) θμζρεσ  από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν …………………………………………………... 

( Σθμείωςθ προσ τθν Τράπεηα : Ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ κατά ζνα ( 1 ) μινα του 
χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ  )   

ι 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι 
μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.  

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 
τζλοσ χαρτοςιμου. 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνομε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, ςτο οποίο 
επιςυνάπτεται θ ςυναίνεςθ του υπζρ ου για τθν παράταςθ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με το άρκρο 2.2.2.1 
τθσ Διακιρυξθσ,  με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία 
λιξθσ τθσ.  

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το 
ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε148. 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 

 

ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

 

Ονομαςία Τράπεηασ :...................................................................................................................... 

 Κατάςτθμα: .....................................................................................................................................  

(Δ/νςθ οδόσ- αρικμόσ Τ.Κ. – FAX) ...................................................................................................... 

Θμερομθνία Ζκδοςθσ: .................................................................................................................. 

Ρροσ: Γ.Ν ΑΓΟΛΙΔΑΣ –ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΟΥΣ -  ΚΟΙΝΘΟΥ 191 – Τ.Κ.21231 -ΑΓΟΣ 

Εγγφθςθ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ τθσ  υπ’ αρικ. ………...............……….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ. 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα 
παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ………………………… ευρϊ . 
Το ποςό καλφπτει το 5% (πζντε τοισ εκατό )τθσ ςυμβατικισ αξίασ προ ΨΡΑ υπζρ του  

 

                                                           
148

  Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα 
κεςμοκετικθκε με τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΨΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, με 
τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι. 
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(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,  ΑΨΜ: ................ 
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι 

(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΨΜ: ...................... (διεφκυνςθ) 
.......................………………………………….. ι 

(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 

α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΨΜ: ...................... (διεφκυνςθ)  

β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΨΜ: ...................... (διεφκυνςθ)  

γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΨΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ..........................149  

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 
ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ,  

για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ υπ αρικ ......... ςφμβαςθσ “(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”, ςφμφωνα με τθν υπϋ αρικ.  
........................ Διακιρυξθ   . 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ 
αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε πζντε 
( 5 )   θμζρεσ7 από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν  επιςτροφι τθσ  ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε 
να κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.  

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 
τζλοσ χαρτοςιμου. 

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το 
ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9. 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 

 

ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ ΚΑΛΘΣ  ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ 

Ονομαςία Τράπεηασ :...................................................................................................................... 

 Κατάςτθμα: .....................................................................................................................................  

(Δ/νςθ οδόσ- αρικμόσ Τ.Κ. – FAX) ...................................................................................................... 

Θμερομθνία Ζκδοςθσ: .................................................................................................................. 

Ρροσ: Γ.Ν ΑΓΟΛΙΔΑΣ –ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΟΥΣ -  ΚΟΙΝΘΟΥ 191 – Τ.Κ.21231 -ΑΓΟΣ 

                                                           
149

  Συμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ. 
7  Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.  

9
  Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα 

κεςμοκετικθκε με τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΨΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, με 
τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι. 
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Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

 

Σελίδα 114 

 

ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ  ΚΑΛΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ  υπ’ αρικ. ………...............……….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ. 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα 
παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ………………………… ευρϊ . 
Το ποςό καλφπτει το 5% (πζντε  τοισ εκατό )τθσ ςυμβατικισ αξίασ προ ΨΡΑ υπζρ του  
 
(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,  ΑΨΜ: ................ 
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι 
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΨΜ: ...................... (διεφκυνςθ) 
.......................………………………………….. ι 
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 
α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΨΜ: ...................... (διεφκυνςθ)  
β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΨΜ: ...................... (διεφκυνςθ)  
γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΨΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ..........................150  
ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 

ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ,  

για τθν καλι λειτουργία  τθσ υπ αρικ ......... ςφμβαςθσ “(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”, ςφμφωνα με τθν υπϋ αρικ.  

........................ Διακιρυξθ   . 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ 
αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε πζντε 
( 5 )   θμζρεσ7 από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 
( Σθμείωςθ προσ τθν Τράπεηα : Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ Λειτουργίασ πρζπει να είναι 
μεγαλφτεροσ από τον ςυμβατικό χρόνο τθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ κατά τρείσ  ( 3 ) μινεσ)   
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν  επιςτροφι τθσ  ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να 
κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.  
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 
τζλοσ χαρτοςιμου. 
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το 
ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9. 
 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 
 

 

 

                                                           
150

  Συμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ. 
7
  Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.  

9
  Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα 

κεςμοκετικθκε με τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΨΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν 
οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI – ρέδην ύκβαζεο 

 

 

                              

 

  ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ  
      ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΥΓΕΛΑΣ  
ΓΕΝΛΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ ΑΓΟΛΛΔΑΣ 
 ΝΟΣΘΛΕΥΤΛΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΟΥΣ  
 

 

Στο Άργοσ ςιμερα……………..  θμζρα ……….. ςτα Γραφεία του Γενικοφ Νοςοκομείου Αργολίδασ-Νοςθλευτικι 
Μονάδα  Άργουσ  , οι κάτωκι υπογεγραμμζνοι: 

Αφενόσ 

Το ΓΕΝΛΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ ΑΓΟΛΛΔΑΣ –ΝΟΣ.ΜΟΝΑΔΑ.ΑΓΟΥΣ,  που εδρεφει ςτο Άργοσ- Κορίνκου 191  – 
Τ.Κ.21231 και εκπροςωπείται νόμιμα για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ από τθν ΔΛΟΛΚΘΤΛΑ ΤΟΥ ΓΕΝΛΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ ΑΓΟΛΛΔΑΣ  ΜΑΛΑ ΣΑΛΔΘ ,  ΑΨΜ : 999007413, ΔΟΥ:  ΑΓΟΥΣ.   

 

Α. ΣΥΜΒΑΣΘΣ …………….. 

ΣΥΝΟΛΛΚΟΥ ΡΟΧΡΟΛΟΓΛΣΜΟΥ 
ΣΥΜΡΕΛΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ                  

ΤΟΥ ΨΡΑ 
............................. € 

ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ ............................................. 

ΔΛΑΚΘΥΞΘ : 
ΕΓΟ:  « Ρρομικεια Λατροτεχνολογικοφ & 

θλεκτρομθχανολογικοφ  Εξοπλιςμοφ του Γενικοφ Νοςοκομείου 
Αργολίδασ – Ν. Μ. Άργουσ » 

ΕΛΔΟΣ: ...................................... 

ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΕΝΑΞΘΣ 
ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

........................................ 

ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΛΘΞΘΣ 
ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

.................................... 

ΕΝΔΛΑΨΕΟΜΕΝΘ ΥΡΘΕΣΛΑ ΓΕΝΛΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ ΑΓΟΛΛΔΑΣ-Ν.Μ. ΑΓΟΥΣ 

ΩΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ : 
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&    Αφετζρου 

Θ  εταιρεία  «  ……………………....................................……………………….»  με  ΑΨM: ...........................  Δ.Ο.Υ.: 
..............................που εδρεφει …………...................................………………. ..ΤΚ ………..........………. ΤΘΛ. 
………….......……………FAX ….......…...........……………….. email: …………...........……................................ που 
εκπροςωπείται νόμιμα από …………………………, ςφμφωνα με το Ριςτοποιθτικό Ιςχφουςασ Εκπροςϊπθςθσ με 
………………………………….  - email : ………………………… 
 

                                                                                 Λαμβάνοντασ υπόψθ : 

1. Τθν υπ’ αρικ. -------------------- διακιρυξθ του Διεκνοφσ Ανοικτοφ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν 
προμικεια  …….. 

2. Τθν υπ’ αρικ. ---------------------------------------πράξθ κατακφρωςθσ  του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

3. Τθν με αρικ. πρωτ. ......./......-....-....... προςφορά του προμθκευτι που υποβλικθκε ςτο πλαίςιο τθσ 
προαναφερόμενθσ Διακιρυξθσ . 

4.Τθν υπϋαρικ. .........../......-...-..... απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τθν οποία κατακυρϊκθκε το 
αποτζλεςμα του Διαγωνιςμοφ  τθσ προαναφερόμενθσ Διακιρυξθσ ςτον προμθκευτι  
5.Τθν υπϋαρικ. ......../...-...-.... Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Γενικοφ Νοςοκομείου Αργολίδασ 
περί οριςμοφ επιτροπισ παραλαβισ . 
6. Τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα . 
 

Συμφϊνθςαν και ςυναποδεχκικαν τα κάτωκι: 

Φςτερα από τον  Διεκνι Ανοικτό  Θλεκτρονικό Διαγωνιςμό  τθσ 00-00-00  και τθν υπ’ αρικ.  00/00-00-00 ( 
Θζμα:........ ) πράξθ του  Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Γενικοφ Νοςοκομείου Αργολίδασ ποφ ανακζτει  
………………………………….. ςτο όνομα του δεφτερου από τουσ ςυμβαλλόμενουσ,  που ςτο εξισ κα αποκαλείται 
για ςυντομία προμθκευτισ , ο οποίοσ  αναλαμβάνει τθν υλοποίθςθ τθσ ανάκεςθσ/προμικειασ με τουσ 
ακόλουκουσ όρουσ τουσ οποίουσ και αποδζχεται ανεπιφφλακτα. 

1. Γεληθνί όξνη 

Ο Ρρομθκευτισ οφείλει να εκτελεί τισ απορρζουςεσ από τθ Σφμβαςθ υποχρεϊςεισ του με τθ δζουςα 
προςοχι και επιμζλεια, ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ καλισ πίςτθσ και των ςυναλλακτικϊν θκϊν. 

2. Αληηθείκελν ύκβαζεο  

Αντικείμενο τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ είναι θ προμικεια ( και εγκατάςταςθ όπου απαιτείται ) ………………… 

 

Τα υπό προμικεια είδθ κα βρίςκονται ςε πλιρθ ςυμφωνία με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ λοιποφσ 
όρουσ τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ και τθν τεχνικι και οικονομικι προςφορά του Ρρομθκευτι, που 
κεωροφνται ςτο ςφνολό τουσ αναπόςπαςτα μζρθ τθσ παροφςασ. 
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3.  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016 και οι τροποποιιςεισ του όπωσ 
αυτζσ ιςχφουν , οι όροι τθσ παροφςασ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

Για ότι δεν αναφζρεται  ςτθν παροφςα  ιςχφουν τα όςα αναφζρονται ςτουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ τουσ 
οποίουσ αποδζχεται ο προμθκευτισ . 

4. Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο Ρρομθκευτισ/Ανάδοχοσ  τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον Ρρομθκευτι /Ανάδοχο  ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα 
όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που 
ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

5. Σξόπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Θ πλθρωμι του προμθκευτι  /Ανάδοχου  κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

5.1.2. Toν προμθκευτι/Ανάδοχο  βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, 
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει)  

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΨΡΑ, τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016151 

                                                           
151

 Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν 
εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ  εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και 
Τουριςμοφ και Οικονομικϊν τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 
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γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (άρκρο 
350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)152 . 
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 
αξίασ 4% ( λοιπά αγακά ) ι 8% (υπθρεςίεσ) επί του κακαροφ ποςοφ. 

6. Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

6.1. Ο Ρρομθκευτισ/Ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ  από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα 
που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι 
ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016  

7. Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ   

Ο Ρρομθκευτισ /Ανάδοχοσ  μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει 
των όρων των άρκρων 5.2 τθσ Διακιρυξθσ  (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. τθσ 
Διακιρυξθσ  (Ωρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. τθσ Διακιρυξθσ  (Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν/υπθρεςιϊν – 
αντικατάςταςθ), μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε 
γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα 
από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτθν περίπτωςθ β’  και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν. 
4412/2016  οργάνου. 

8.  Υξόλνο παξάδνζεο – Δπίδεημε Λεηηνπξγίαο – Δθπαίδεπζε Πξνζσπηθνύ 

8.1  Ωρόνοσ Ραράδοςθσ  

Ο χρόνοσ παράδοςθσ -εγκατάςταςθσ  του εξοπλιςμοφ  αρχίηει από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Θ παράδοςθ των υλικϊν κα γίνεται με ευκφνθ και ζξοδα του Ρρομθκευτι/Αναδόχου . Ο Ρρομθκευτισ  
πρζπει να αναλάβει ο ίδιοσ τθν μεταφορά και εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ  ςτο χϊρο τοποκζτθςθσ που κα 
του υποδείξει θ Ανακζτουςα Αρχι . 

Μζςα ςτο διάςτθμα αυτό  πρζπει να γίνει θ παράδοςθ του εξοπλιςμοφ    ςτο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ εντόσ του 
χϊρου τοποκζτθςθσ του, θ εγκατάςταςθ, οι ςυνδζςεισ, οι ζλεγχοι και δοκιμζσ, θ παράδοςθ του ςε 
κατάςταςθ λειτουργίασ και θ προςωρινι παραλαβι του. 

                                                           
152

 Ρρβλ Υπουργικι Απόφαςθ 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ 
παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.), κακϊσ και 
των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 350 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)”. 
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Ο  Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 
παράδοςθσ  των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το 
υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Ο προμθκευτισ  υποχρεοφται  να εκτελζςει πλιρωσ τθν εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ  και να το παραδϊςει 
ςε πλιρθ λειτουργία, με δικό του ειδικευμζνο και αςφαλιςμζνο προςωπικό και δικι του ολοκλθρωτικά 
ευκφνθ, ςφμφωνα με τουσ τεχνικοφσ & επιςτθμονικοφσ κανόνεσ, τουσ κανονιςμοφσ του ελλθνικοφ κράτουσ, 
με τισ οδθγίεσ και τα ςχζδια του καταςκευαςτικοφ οίκου και τζλοσ τισ οδθγίεσ των αρμοδίων υπθρεςιϊν του 
φορζα, ςτο χϊρο που του διακζτει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.  

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να χρθςιμοποιιςει αποδεδειγμζνα το εξειδικευμζνο προςωπικό το οποίο 
περιλαμβάνεται ςτα δικαιολογθτικά τθσ προςφοράσ, το δε ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ οφείλει να ελζγξει τθ ςχετικι 
ςυμμόρφωςθ, ϊςτε να διαςφαλιςκοφν τα ςυμφζροντα του Δθμοςίου. 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται κατά τθν παράδοςθ του εξοπλιςμοφ να παραδϊςει: 

• Δφο (2) Εγχειρίδια Λειτουργίασ (Operational Μanuals) με ςαφείσ οδθγίεσ χριςεωσ και λειτουργίασ του 
καταςκευαςτικοφ οίκου (Operation Manuals) με αναλυτικι περιγραφι των αντίςτοιχων πρωτοκόλλων και 
λειτουργιϊν για όλεσ τισ αντίςτοιχεσ εφαρμογζσ μεταφραςμζνο οπωςδιποτε ςτθν Ελλθνικι  γλϊςςα. 

• Ρλιρθ ςειρά τευχϊν (εισ διπλοφν) με οδθγίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ (SERVICE MANUALS) ςτθν Ελλθνικι 
ι Αγγλικι γλϊςςα. 

 Ρλιρεσ πρωτόκολλο ελζγχου θλεκτρικισ αςφάλειασ του μθχανιματοσ. 

•   Δφο (2) ςειρζσ επιςιμων καταλόγων (βιβλίων), ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι, με όλουσ  τουσ 
κωδικοφσ ανταλλακτικϊν του εργοςταςίου παραγωγισ του μθχανιματοσ (Parts Books) ςτθν ελλθνικι ι 
αγγλικι γλϊςςα. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ ςυμβατικοφ χρόνου 
παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ που το αίτθμα 
υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι 
ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των 
ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. 

Για τθ μετάκεςθ του χρόνου παράδοςθσ απαιτείται και θ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ 
Αρχισ (ΕΔΑ) του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ.  
Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν λιξει ο 
παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

8.2. Επίδειξθ Λειτουργίασ – Εκπαίδευςθ Ρροςωπικοφ . 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται, με βάςθ τα όςα αναφζρει ςτθν προςφορά του, να τθριςει το πρόγραμμα 
εκπαίδευςθσ για τουσ χριςτεσ (ιατροφσ- τεχνολόγουσ) . Ο χρόνοσ, ο τόποσ και θ διάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ 
όπωσ αναφζρεται  ςτο πρόγραμμα τθσ προςφοράσ του . 

Κατά τθν διάρκεια τθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, ο προμθκευτισ υποχρεοφται, άνευ πρόςκετθσ 
αμοιβισ, να επαναλάβει  τθν  εκπαίδευςθ  του  αρμόδιου  προςωπικοφ  του  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  (τεχνικοφσ-
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χριςτεσ)  για  ίδιο  χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον με τθν αρχικι εκπαίδευςθ, όταν και εάν αυτό ηθτθκεί από 
το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. 

9.  Παξαιαβή πιηθώλ  

9.1. H παραλαβι των υλικϊν/υπθρεςιϊν  γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16 (όπωσ τροποποιικθκε  με το 

άρκρο 108 του Ν 4782/2021) ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου . Κατά τθν διαδικαςία 
παραλαβισ των υλικϊν ( προςωρινι παραλαβι) διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ με τον/τουσ 
ακόλουκο/ουσ τρόπο/ουσ:. πχ  μακροςκοπικό ,πρακτικι δοκιμαςία κλπ. και εφόςον το επικυμεί μπορεί να 
παραςτεί και ο Ρρομθκευτισ .  

Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν 
ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα ( προςωρινι 
παραλαβι).  

Θ παράδοςθ του ςυςτιματοσ/ μθχανιματοσ (ποςοτικι παράδοςθ)  κα πραγματοποιθκεί μζςα ςτο 
προβλεπόμενο χρονικό διάςτθμα (60 θμερολογιακϊν θμερϊν  για τα τμιματα 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ) και 
ςε 90 θμερολογιακζσ θμζρεσ για το τμιμα 3  όπωσ αναλυτικά αναφζρεται ςτο Άρκρο 1.3 τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ    ( βλζπε ςτο άρκρο 1.3  & 6.1 ςχετικό πίνακα διάρκειασ ςφμβαςθσ ανά τμιμα  ). 

Μζςα ςτο διάςτθμα αυτό (χρόνοσ παράδοςθσ ) πρζπει να γίνουν θ προςκόμιςθ του ςυςτιματοσ/ 
μθχανιματοσ ςτο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (οπότε εκδίδεται το πρακτικό προςωρινισ παραλαβισ) ,  θ εγκατάςταςθ 
του νζου μθχανιματοσ, οι ςυνδζςεισ, οι ζλεγχοι και δοκιμζσ,   θ παράδοςθ τουσ ςε κατάςταςθ λειτουργίασ, 
 κακϊσ και  θ ζγγραφθ διλωςθ του Ρρομθκευτι περί ολοκλιρωςθσ τθσ παράδοςθσ του αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ  . 

Το πρακτικό οριςτικισ παραλαβισ κα εκδοκεί το αργότερο εντόσ τριάντα (30) θμερολογιακϊν θμερϊν 
μετά τθν λιψθ τθσ ανωτζρω βεβαίωςθσ.   

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των 
προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 

10  Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

10.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν ι 
υπθρεςιϊν , με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, 
μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα 
ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

10.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε 
Ρρομθκευτισ  κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
Αν ο Ρρομθκευτισ  δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε 
και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ 
κυρϊςεισ. 
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10.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3  
του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

11 Γηάξθεηα ζύκβαζεο - Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο – Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο  

11.1. Διάρκεια ςφμβαςθσ 

Θ διάρκεια τθσ ανάκεςθσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε: 

11.2. Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 

Για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ παροφςασ, ο Ρρομθκευτισ/Ανάδοχοσ  κατζκεςε ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τθ με   
αρικμό………………....…………. εγγυθτικι επιςτολι ...........………………………….……., 
ποςοφ…………………………………………...……………….. ευρϊ (……….........………. €) ( 5% τθσ ςυμφωνοφμενθσ με τθν 
παροφςα αμοιβισ του Ρρομθκευτι , χωρίσ τον φόρο προςτικζμενθσ αξίασ), ιςχφοσ μζχρι τθν επιςτροφι 
τθσ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των 
όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του προμθκευτι. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  

* Σε περίπτωςθ μετάκεςθσ ι παράταςθσ του χρόνου παράδοςθσ του υλικοφ, ο Ρρομθκευτισ πρζπει να 
παρατείνει αναλόγωσ το χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ ι να υποβάλει νζα, οπότε επιςτρζφεται 
θ αρχικι.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ  μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ.  

Εάν ςτο  πρωτόκολλο  οριςτικισ  ποιοτικισ  και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει 
εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι τθσ ωσ άνω εγγφθςθσ  γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των 
παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

11.3. Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ . 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται πριν τθν αποδζςμευςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ και πριν από τθν ζναρξθ του χρόνου καλισ λειτουργίασ, να κατακζςει εγγυθτικι επιςτολι για τθν 
καλι λειτουργία του εξοπλιςμοφ ποςοφ ίςου με το 5% τθσ ςυμβατικισ του αξίασ χωρίσ Ψ.Ρ.Α.  

Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ διακιρυξθ, ο Ρρομθκευτισ για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ, κατζκεςε τθν υπ’ αρικμ. ...........................  εγγυθτικι επιςτολι τ............................  εκ  ποςοφ 
.............. € ευρϊ  το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ  εκτόσ ΦΡΑ, θ 
οποία ζχει ςυνταχκεί με βάςθ το υπόδειγμα τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ.   

11 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016  και 
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κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β  τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412 όπωσ 
τροποποιικθκε  με το άρκρο 108 του Ν 4782/2021. 

12 Λνηπέο δηαηάμεηο  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία τισ και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ όπωσ ιςχφουν, το ν. 4412/2026 όπωσ  ζχει τροποποιθκεί και  ιςχφει 
και το ν.4782/2021. 

 Σε περίπτωςθ αςάφειασ ι διαφορετικισ ρφκμιςθσ μεταξφ των ςυμβατικϊν τευχϊν, θ ςειρά προτεραιότθτασ 
και ιςχφοσ είναι θ ακόλουκθ: 

α) Θ παροφςα ςφμβαςθ  

β) Οι διατάξεισ περί προμθκειϊν 

γ) Θ διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ 

δ) Θ προςφορά του Ρρομθκευτι/Αναδόχου 

Για τα κζματα που κακορίηονται ςτθν παροφςα, κανζνα ςυναφζσ κείμενο ι ζγγραφο ι ςτοιχείο προχπάρχον 
αυτισ δεν ζχει οποιαδιποτε ιςχφ ι μπορεί να λθφκεί υπ’ όψθ για τθν ερμθνεία των όρων τθσ παροφςασ, 
εκτόσ αν ρθτϊσ κακορίηεται διαφορετικά ςτθ παροφςα ςφμβαςθ. 

Επί διαφωνίασ, κάκε διαφορά κα λφεται από τα ελλθνικά δικαςτιρια και ςυγκεκριμζνα τα Δικαςτιρια 
Τρίπολθσ , εφαρμοςτζο δε δίκαιο είναι το Ελλθνικό και το κοινοτικό . 

Μετά τθν ανάγνωςθ και βεβαίωςθ τθσ ςφμβαςθσ οι δφο ςυμβαλλόμενοι υπζγραψαν δφο όμοια πρωτότυπα 
αυτισ, ζλαβε δε ο κάκε ςυμβαλλόμενοσ από ζνα.  

                                                          ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΘ 

 

                      Θ ΔΛΟΛΚΘΤΛΑ                                                                                          Ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ 

ΤΟΥ ΓΕΝΛΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ ΑΓΟΛΛΔΑΣ   
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VIΙ – ΔΔΔ  

 

Θ ανακζτουςα αρχι ςυντάςςει με τθ χριςθ τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ, PromitheusESPDint 
(https://espdint.eprocurement.gov.gr/ ) ,  το πρότυπο ΕΕΕΣ που κα ανταποκρίνεται:  

α) ςτισ καταςτάςεισ εκείνεσ για τισ οποίεσ οι οικονομικοί φορείσ αποκλείονται ι, με βάςθ τα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ, μποροφν να αποκλειςκοφν, κακϊσ  

και β) ςτα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ που ζχουν κακοριςτεί με τα ωσ άνω ζγγραφα. 

 Το περιεχόμενο του αρχείου ωσ αρχείο PDF, ψθφιακά υπογεγραμμζνο, αναρτάται ξεχωριςτά ωσ 
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ διακιρυξθσ.  

Tο αρχείο XML αναρτάται για τθν διευκόλυνςθ των οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να ςυντάξουν μζςω 
τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ τθσ ΕΕ τθ ςχετικι απάντθςι τουσ.  

Ρρόκειται για μια υπεφκυνθ διλωςθ τθσ καταλλθλότθτασ, τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ και των ικανοτιτων 
των επιχειριςεων, θ οποία χρθςιμοποιείται ωσ προκαταρκτικό αποδεικτικό ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων που υπερβαίνουν το κατϊτατο όριο τθσ ΕΕ. 

 Θ υπεφκυνθ διλωςθ επιτρζπει ςτισ ςυμμετζχουςεσ εταιρείεσ ι άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ να αποδείξουν 
ότι:  

   δεν βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ για τισ οποίεσ πρζπει ι είναι δυνατόν να αποκλειςτοφν από τθ 
ςφναψθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ  

   πλθροφν τα ςυναφι κριτιρια αποκλειςμοφ και επιλογισ. 

Μόνον ο προςωρινόσ προμθκευτισ κα πρζπει να υποβάλει τα πιςτοποιθτικά που ηθτοφνται από τθν 
ανακζτουςα αρχι ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία.  

Από τουσ υπόλοιπουσ ςυμμετζχοντεσ ενδζχεται να ηθτθκοφν οριςμζνα ι όλα τα ζγγραφα ςε περιπτϊςεισ 
αμφιβολιϊν.  

Σε περίπτωςθ που ο προςωρινόσ προμθκευτισ παρζχει τουσ ςυνδζςμουσ για τα πρωτότυπα αποδεικτικά 
ςτοιχεία ςτα αντίςτοιχα μθτρϊα, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ζχει άμεςθ πρόςβαςθ από εκεί.  

Ειδικότερα, με βάςθ τθν παρ.6 του άρκρου 79 του Ν.4412/2016, οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να 
υποβάλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία όταν θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να 
λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ 
δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ -μζλοσ τθσ Ζνωςθσ.  

Το ΕΕΕΣ δεν περιλαμβάνει τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

 Καλφπτει μόνο τουσ όρουσ ςυμμετοχισ (προεπιλογι) από πλευράσ κριτθρίων αποκλειςμοφ και επιλογισ. 

 Το e ΕΕΕΣ είναι θ θλεκτρονικι ζκδοςθ αυτισ τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, που παρζχεται ςτο διαδίκτυο από τθν 
Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςτο URL: (https://espdint.eprocurement.gov.gr/). 

Θ υπθρεςία e ΕΕΕΣ επιτρζπει:   
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 ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ, να ςυμπλθρϊνουν και να χρθςιμοποιοφν ζνα υπόδειγμα ΕΕΕΣ κακορίηοντασ τα 
κριτιρια αποκλειςμοφ και επιλογισ   

 ςτθν ςυμμετζχουςα επιχείρθςθ να ςυμπλθρϊνει, να επαναχρθςιμοποιεί, να τθλεφορτϊνει και να 
εκτυπϊνει το ΕΕΕΣ για μια ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.  

Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι, προσ διευκόλυνςθ των ανακετουςϊν αρχϊν/ανακετόντων φορζων κακϊσ και των 
οικονομικϊν φορζων, εξζδωςε ςχετικό ζγγραφο με Συχνζσ Ερωτιςεισ (Frequently Asked Questions-FAQ), 
όςον αφορά το θλεκτρονικό Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο Συμβάςεων (e ΕΕΕΣ), εςτιάηοντασ ςε κζματα βαςικϊν 
αρχϊν του ΕΕΕΣ, χριςθσ τθσ υπθρεςίασ e ΕΕΕΣ που προςφζρει θ ΕΕ κακϊσ και κζματα τεχνικά και Εφαρμογισ 
του e EEEΣ. 

Οι οικονομικοί φορείσ οφείλουν να υποβάλουν με τθν προςφορά τουσ ςυμπλθρωμζνο το πρότυπο ΕΕΕΣ όπωσ 
αυτό ζχει οριςτεί από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ/τουσ ανακζτοντεσ φορείσ ςτθ διακιρυξθ (ιτοι είτε ςτο κείμενο 
αυτισ είτε ςτο ξεχωριςτό αρχείο PDF που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ) ςε μορφι pdf (Αποφ. 
Ρ1/2390/13) ψθφιακά υπογεγραμμζνο κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 73 του ν.4412/16 και τθν διακιρυξθ. 

Για τθν ςφνταξθ ι/και ςυμπλιρωςθ του απαιτοφμενου e ΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείσ προτείνεται να 
χρθςιμοποιιςουν το αναρτθμζνο από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ επικουρικό αρχείο XML, προκειμζνου να 
εκμεταλλευτοφν τθν υπθρεςία e ΕΕΕΣ τθσ ΕΕ και να παράξουν τθν απάντθςθ τουσ ςε μορφι αρχείου PDF, το 
οποίο και αποκθκεφουν, αρχικά, τοπικά ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι τουσ.  

Σθμειϊνεται το εξισ: Το αρχείο PDF παράγεται ζμμεςα από τθν υπθρεςία e EEEΣ επιλζγοντασ το κουμπί 
«Εκτφπωςθ».  

Θ εκτφπωςθ κα πρζπει να ανακατευκυνκεί ςε εικονικό εκτυπωτι PDF (virtual PDF printer), ιτοι λογιςμικό, 
εγκατεςτθμζνο ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι του χριςτθ, το οποίο αποκθκεφει το περιεχόμενο τθσ 
εκτφπωςθσ ςε θλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί ςε φυςικό εκτυπωτι.  

Ενδεικτικά θ λειτουργία αυτι μπορεί να πραγματοποιθκεί εγγενϊσ από φυλλομετρθτι διαδικτφου, όπωσ π.χ. 
Google Chrome, ι από εξειδικευμζνο λογιςμικό, όπωσ π.χ. Cute PDF.  

Σε κάκε περίπτωςθ και ανεξαρτιτωσ τθσ φπαρξθσ επικουρικοφ αρχείου xml ςτον χϊρο του διαγωνιςμοφ, οι 
οικονομικοί φορείσ μποροφν να προςφεφγουν απ’ ευκείασ ςτθν θλεκτρονικι υπθρεςία τθσ Ευρωπαϊκισ 
Επιτροπισ (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) να δθμιουργοφν το EΕΕΣ, να ςυμπλθρϊνουν με ευκφνθ 
τουσ όλα τα δεδομζνα που αφοροφν τον εκάςτοτε διαγωνιςμό και αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, να 
ςυμπλθρϊνουν τισ ςχετικζσ απαντιςεισ και να το εκτυπϊνουν ςε μορφι pdf προκειμζνου να το υπογράψουν 
ψθφιακά και να το υποβάλλουν ςτο ςχετικό διαγωνιςμό. 
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Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
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