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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                      
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΓΟΥΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 191 Τ.Κ.21231
Δ/νση Διοικητικού
Τμήμα Οικονομικό
Γραφείο: Προμηθειών
Πληροφορίες: Ι.ΜΠΙΝΙΑΡΗ
ΤΗΛ.27513 60172
E-mail: promithies@gna.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  30/2022 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια μίας(1) Πύλης απολύμανσης  CPV 39330000-4 της 

Νοσηλευτικής Μονάδας Άργους  
εκτιμώμενης αξίας 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΚΑΕ 7131

Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμή 
(χαμηλότερη τιμή)

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                                           
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Είδος Διαδικασίας Ανάθεσης : Πρόχειρος  Διαγωνισμός                                                                                                    

Αναθέτουσα Αρχή : Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας –Νοσηλευτική Μονάδα Άργους  

Έδρα: Κορίνθου 191 -  Τ.Κ.21231 -  Άργος 

Αντικείμενο της Σύμβασης :  Προμήθεια μίας (1) πύλης απολύμανσης

Συνολική εκτιμώμενη αξία της 
σύμβασης 37.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.

Κωδικός Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ) : 7131

Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης:
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της  πλέον συμφέρουσας 
από οικονομική άποψη προσφοράς  βάση της τιμής                                             
( χαμηλότερη τιμή )

Χρόνος Διενέργειας : Ημερομηνία : 28/11/2022
Χρηματοδότηση: Τακτικός Προϋπολογισμός του Φορέα έτους 2022-2023
Κωδικός CPV :  39330000-4

Μονάδα Μέτρησης : ΤΕΜΑΧΙΟ

Διάρκεια της Σύμβασης : ΕΩΣ 31-12-2022

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                     

                  

0000071760
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2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής 
εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως :

- του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

- του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37 

- του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό 
πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για 
την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο 
και άλλες διατάξεις»,  

- του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις διατάξεις της 
Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση 
ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις»

- του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»
- της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : “Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781) 

- της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων 
Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44)

- της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου 
στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 

- της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β’ 466) «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις» (ΑΔΑ: 
ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92). 

- του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 
Νομοθεσίας»

- του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 επ.
- του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
- του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 

για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 
297) και άλλες διατάξεις» 

- του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

- του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» 
- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» 
- του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως των άρθρων 

1,2, 7, 11 και 13 έως 15,
- του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα», 
- του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,

- του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,
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 Tου ν. 4782/09-03-2021 (Α’ 36) Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των 
δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες 
διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία

- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται 
ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων 
του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Τις Αποφάσεις  και έγγραφα:

1. Το υπ’αριθ.πρωτ.17028/21-10-22 έγγραφο της Επιτροπής Λοιμώξεων 
2. Την υπ’αριθμ.35η/26-10-2022 Θέμα:16ο με ΑΔΑ:ΩΑΘΡ4690Β4-ΘΜΛ πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας σχετικά με την έγκριση σκοπιμότητας, και κατάθεσης τεχ. προδιαγραφών
3. Την υπ’αριθμ.37η/10-11-2022 Θέμα:26ο με ΑΔΑ:93Ι84690Β4-ΤΡΔ πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας σχετικά με την έγκριση διαγωνιστικής διαδικασίας.
4. Την υπ’αριθ.πρωτ.2740/16-11-2022 ΑΔΑ:ΨΑΗ24690Β4-ΜΧΥ Απόφαση ανάληψης  υποχρέωσης

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την  προμήθεια μιας Πύλης Απολύμανσης  της Ν.Μ. 
Άργους  , συνολικού προϋπολογισμού 37.200,00€ συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, εκ των Αναδόχων των 
οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της Πρόσκλησης.

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας –Ν.Μ. Άργους , Κορίνθου 191 , Τ.Κ. 21231 , Άργος  και 
ανήκει στην  6η ΥΠΕ .

4.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

4.1. Έγγραφα της Σύμβασης  
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης,  είναι τα ακόλουθα:

 η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της

 οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με 
τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

4.2. Δημοσιότητα & Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

 Το  πλήρες κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)  http://www.promitheus.gov.gr .
 Το  πλήρες κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο  
http://et.diavgeia.gov.gr/   (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 
 Το  πλήρες κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας αρχής, 
στη διεύθυνση (URL) : https://www.gna.gr/  στην διαδρομή : Γραφείο Προμηθειών  ►  Πρόχειροι Διαγωνισμοί  

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
https://www.gna.gr/
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όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες 
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά 
και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Πρόσκλησης από τις ανωτέρω διευθύνσεις .

4.3. Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ύστερα από προθεσμία (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία 
δημοσίευσης του διαγωνισμού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ .

Οι φάκελοι προσφορών γίνονται δεκτοί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα, όπως ορίζονται παρακάτω.

Οι προσφορές υποβάλλονται  από τους ενδιαφερόμενους  στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που 
διεξάγει τον διαγωνισμό στη  διεύθυνση : Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας –Ν. Μ. Άργους- Κορίνθου 191 - Τ.Κ. 
21231 με  την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του προσφέροντος δηλαδή:  επωνυμία ή ονοματεπώνυμο φυσικού 
προσώπου &  απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, e-mail).

ΠΡΟΣ 
Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας –Ν. Μ. Άργους- Κορίνθου 191 - Τ.Κ. 21231 -  Άργος

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
για το Πρόχειρο  Διαγωνισμό  με Αριθ. Πρόσκλησης 30/2022

για : «Προμήθεια μιας Πύλης Απολύμανσης»
Καταληκτική  προθεσμία υποβολής προσφορών  28-11-2022  και ώρα: 10:00π.μ. 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία

Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που 
αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. 
Επίσης εξωτερικά του κυρίως φακέλου θα υπάρχει Αίτηση Συμμετοχής στον Διαγωνισμό σύμφωνα με το 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  ΙV

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους  εντός του κύριου  φακέλου τα ακόλουθα:
(α) έναν  (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Δικαιολογητικά Συμμετοχής » στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά 
περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β)  έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση 
απαιτούμενα και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(γ) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά.

4.4. Επικοινωνία 

Οι ενδιαφερόμενοι για τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Πρόσκλησης απευθύνονται κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν Αργολίδας – Ν. Μ. Άργους  (Ι.ΜΠΙΝΙΑΡΗ )τηλ: 
27513 60172 email: promithies@gna.gr ) 
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4.5.  Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων ή συμπληρωματικών πληροφοριών, υποβάλλονται εγγράφως, 
μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων στο Email: promithies@gna.gr , το αργότερο έξη (6) 
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα το αργότερο 
τέσσερις (4) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την 
κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα 
δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή 
των προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 
αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας 
αρχής.
Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την 
προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ1. 

4.6. Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 
Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε 
περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη μη 
ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής2 συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο 
κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή 
έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς 
τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση 
τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

4.7. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως 
Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα 
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα 
τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των 

1 Πρβλ έγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίσεις ως προς την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας στη διαγωνιστική 
διαδικασία σε περίπτωση τροποποίησης όρων της διακήρυξης» (ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ)

2 Άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016

mailto:promithies@gna.gr


ΑΔΑ: ΨΦΧ94690Β4-ΟΒΞ



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Μ.ΑΡΓΟΥΣ Σελίδα 6

προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη 
διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από 
κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας 
προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται 
στην παρούσα.

4.8.  Δικαίωμα Συμμετοχής 
4.8.1 Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, 
σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ3, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 74 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων5.
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η 
Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς 
των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που 
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης6

4.8.2.  Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από τις 
ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της 
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον7.  

5. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Για την συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, δεν απαιτείται εγγυητική συμμετοχής .

6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ( άρθρο 75 του ν. 4412/2016 (άρθρο 58 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

6.1 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα ή εμπορικά μητρώα  που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να 
είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής 
τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη 

3 Βλ. σχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
4 Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ, τα σχετικά παραρτήματα που αναφέρονται στο άρθρο 25 αντιστοιχούν πλέον στα 1, 2, 4, 5, 6 και 7.
5 Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η συμμετοχή εξωχώριας εταιρείας από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του 
άρθρου 65 του ν. 4172/2013,  καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 
65 του ως άνω Κώδικα, κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α` και β΄της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005. 
6  Πρβλ. σχετικά, σελ. 8 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής C (2019) 5494 final «Κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή προσφερόντων και αγαθών από τρίτες 
χώρες στην αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ».
7  Άρθρο 19 ν. 4412/2016.
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του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά 
με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος. 

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη 
περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση 
υπηρεσία  [ισχύει, κατά περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα Οικονομικούς Φορείς] .
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας θα 
πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης .

6.2 . Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
η Αναθέτουσα Αρχή δεν απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν στοιχεία προς απόδειξη της 
οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειάς τους.

6.3 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να συμμορφώνονται με τις Απαιτήσεις – Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΙΙΙ 

6.4  Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία

Η εκτέλεση της παρούσας σύμβασης θα διενεργηθεί  υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή αν η προσφορά 
υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, από έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή.

7. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΤΕΧΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  
ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό περιγράφονται στο παρόν άρθρο το οποίο αποτελεί  
Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες 
αρχές ή τρίτα μέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις 
καταστάσεις του Άρθρου 73 παρ.1,2,& 4 εδάφιο α και θ του Ν 4412/2016.
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής επί ποινή αποκλεισμού  είναι οι εξής :

7.1  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε 
ισχύει, υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος 
διαγωνισμού και στην οποία δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του, ο 
οικονομικός φορέας και τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του, δεν έχουν 
καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για έναν από τους λόγους α έως και στ, της παρ. 1, του άρθρου 
73, του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016), δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα:

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42).

 δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της 
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 



ΑΔΑ: ΨΦΧ94690Β4-ΟΒΞ



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Μ.ΑΡΓΟΥΣ Σελίδα 8

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

 απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48), η οποία κυρώθηκε με το 
ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
3691/2008 (Α΄ 166),

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση η περίοδος αυτή 
ανέρχεται σε πέντε (5) έτη

7.2   Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη        
από τον προσφέροντα, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και στην οποία 
θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του, ο οικονομικός φορέας:

α. δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν 
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες και 
δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
β. είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής), με αναφορά σε όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλλονται εισφορές 
κύριας και επικουρικής ασφάλισης.
γ. είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις.
δ. είναι εγγεγραμμένος, κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού, σε ένα από τα επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
Παράρτημα ΧΙ, του Προσαρτήματος Α΄, του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016) ή ικανοποιεί 
οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό.
ε. δεν τελεί σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης.
στ. δηλώνει τους τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας της επιχείρησης.
ζ. αποδέχεται ως χρόνο ισχύος της προσφοράς του τις εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, από την επομένη 
της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.
η. αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης.

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση η περίοδος αυτή 
ανέρχεται σε τρία (3) έτη

 7.3    Παραστατικό εκπροσώπησης, εάν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει με αντιπρόσωπό του.          

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
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Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα 
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.

Η αρχή διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσει όλα ή κάποια από τα 
πιστοποιητικά/δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν τα ανωτέρω, εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι 
απαραίτητο για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας

2. Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και τις 
μεταβολές της, αν πρόκειται για Φυσικά Πρόσωπα ή ατομική επιχείρηση

3. Πιστοποιητικό μέλους σε ισχύ της αρμόδιας Υπηρεσίας Γ.Ε.Μ.Η., αν πρόκειται για Νομικά Πρόσωπα.

4. Καταστατικό Εταιρείας (εφόσον πρόκειται για νομικά πρόσωπα).

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων  που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση .

7.2.  « Τεχνική Προσφορά »

H τεχνική  προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την 
αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ της  
Πρόσκλησης , περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 

Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των 
προσφερόμενων Υπηρεσιών / Ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα 
στο ως άνω Παράρτημα  & στην παρ. 8 περίπτωση   Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  της παρούσας .

7.3.  «Οικονομική  Προσφορά »

Η Οικονομική Προσφορά  συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ της Πρόσκλησης.
Τιμές 
Η τιμή του προς προμήθεια αγαθού και της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται  σε ευρώ ανά ΤΜΗΜΑ .

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των Υπηρεσιών  στον τόπο και με τον τρόπο 
που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Υπόδειγμα Οικονομικής προσφοράς )

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται .

8. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα  έξι (6)  μηνών 
ήτοι για εκατόν ογδόντα μέρες (180) ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών .

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη 
κανονική.
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Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, 
πριν από τη λήξη της  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016.

Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός  διακήρυξης του Πρόχειρου διαγωνισμού.

9. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, 
σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται 
εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα:

 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), παρ. 4
 (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), παρ.4 περ. 4.3
  (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 

προσφορών), παρ.7
 (Χρόνος ισχύος προσφορών), παρ. 8
 (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), παρ. 10.1

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εφόσον αυτές δεν 
επιδέχονται συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν 
αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 
4412/2016 ( Συμπλήρωση –αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών )  .

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του 
ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  η οποία δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ  « Απαιτήσεις /Τεχνικές προδιαγραφές »
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές.
 Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της  περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016 και στην 
περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 
στ) η οποία είναι υπό αίρεση,
ζ)  η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 
η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το 
κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση 
με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016,
θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  υποχρεώσεις της 
παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,
ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,
ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας 
διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, 
εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016,
ιβ) εάν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.
 

10. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

10.1 Αποσφράγιση & Αξιολόγηση προσφορών
 («Άρθρο 100 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) » όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν.4782/2021)
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Το ορισθέν για την αποσφράγιση των  προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι η επιτροπή 
διενέργειας/αξιολόγησης, εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει στην αποσφράγιση των φακέλων των 
προσφορών, την ορισθείσα  ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα ήτοι : στις 28-11-2022  ημέρα 
Δευτέρα  και ώρα : 12:00 π.μ. 

 Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 117 του ν.4412/2021 (όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 17 
του άρθρου 43 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019) η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί 
κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.

-Το αρμόδιο όργανο προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην 
αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων. Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την 
καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.
-Στη συνέχεια αξιολογούνται οι οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά και οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται σε 
πρακτικό κατά σειρά μειοδοσίας.
 Στην περίπτωση ασυνήθιστα χαμηλών τιμών ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στο  άρθρο 88 

του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 32 του ν. 4782/2021 .

 Στην περίπτωση Ισότιμων προσφορών  ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στο  άρθρο 90 του ν. 
4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 33 του ν. 4782/2021 .

 Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά 
εκδίδεται απόφαση για τα  αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 
«Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, τον 
πρώτο σε κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») 
να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

 Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην 
απόφαση κατακύρωσης.

10.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική  πρόσκληση στον προσφέροντα, 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα 
αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που 
περιγράφονται στην παρακάτω παράγραφο 12.3 της παρούσας Πρόσκλησης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής . 

10.3. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ (Δικαιολογητικά Κατακύρωσης)  
1. Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο 
έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή 
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του  (παρ. 12 άρθρου 80 του 
ν.4412/2016  ) ,  από το οποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στην 
παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016,όπως δηλώθηκε σχετικά κατά την υποβολή της προσφοράς.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 
- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.
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- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της 
διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

2. Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 
Φορολογική Ενημερότητα, άλλως, στην περίπτωση οφειλής, βεβαίωση οφειλής που εκδίδεται από την 
Α.Α.Δ.Ε., που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της  ή, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτή 
χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της. 

3 .Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 
Ασφαλιστική Ενημερότητα άλλως, στην περίπτωση οφειλής, βεβαίωση οφειλής που εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ, 
που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, ή στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτή χρόνος 
ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της (και οποιοδήποτε άλλου 
ασφαλιστικού φορέα στον οποίο τυχόν υπάγεται)

4. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν πιστοποιητικό που 
εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 
πριν από την υποβολή του ήτοι: 

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική 
εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και 
πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού 
προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων. 
iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη 
αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας 
εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα 
έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων  που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση .

5. Για την απόδειξη της απαίτησης (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) 
προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου του κράτους 
εγκατάστασης. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου του Παραρτήματος XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου 
το ειδικό επάγγελμά τους. 
Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
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φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του 
αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.8

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. 

*Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης (απόδειξη 
καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί 
έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,9 εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες 
διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το 
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο. 
Η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού,  μπορεί να  
κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα αγαθών από αυτή που καθορίζεται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  σε ποσοστό και ως εξής:  εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%)10 στην περίπτωση της μεγαλύτερης 
ποσότητας και για το ογδόντα τοις εκατό (80%)11 στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας.  

10.3 Κατακύρωση –σύναψη σύμβασης 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και της εισήγησης της Επιτροπής  
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των 
πρακτικών (περί αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής –Τεχνικών & οικονομικών προσφορών. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία 
ανάθεσης, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή 
της σύναψης σύμβασης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 
προσφορών,

Μετά από την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 
105, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 
υποβλήθηκαν από αυτούς.
Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 & την παρ.13 της 
παρούσας. 

Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις σωρευτικά:
α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί 
οριστικά, 
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ένστασης .

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, να 
προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία  δεκαπέντε (15) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. 

Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον 
ανάδοχο.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της 

8 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά περίπτωση, για τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση .
9 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016.
10 Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας (παραγρ. 1, άρθρο 105 ν. 4412/2016
11 Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% (παραγρ. 1, άρθρο 105 ν. 4412/2016)
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αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του (εφόσον υπάρχει) και ακολουθείται η ίδια, ως άνω 
διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά. 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία 
ανάθεσης ματαιώνεται.
 Στην περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να .αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα 
εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.12

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός 
χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την 
επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο 
ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής 
του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.13

11. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Ένσταση επιτρέπεται κατά πράξη της Αναθέτουσας Αρχής εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόμενης απόφασης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 127 
του Ν.4412/2016. 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία αποφασίζει σύμφωνα με τα οριζόμενα και 
στο άρθρ.221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης, η οποία μπορεί να γίνει 
με ηλεκτρονικά μέσα (άρθρο 376 παρ11). 
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου 
με το ένα τοις εκατό (1%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας του υπό προμήθεια είδους/Υπηρεσίας , 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (άρθρο 127 παρ.2 του Ν.4412/2016). 
Το ύψος του ανωτέρω παραβόλου, μπορεί να αναπροσαρμόζεται μετά από έκδοση κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ.3 στο άρθρο 127 του Ν.4412/2016

12. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του αρμοδίου 
οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 106 του ν. 4412/2016 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του ν. 4782/2021 .

13. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

13.1  Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

13.2 Συμβατικό πλαίσιο 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
Πρόσκλησης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

12 Άρθρο 105 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 45 του ν. 4782/2021.
13 Άρθρο 105 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 45 του ν. 4782/2021.



ΑΔΑ: ΨΦΧ94690Β4-ΟΒΞ



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Μ.ΑΡΓΟΥΣ Σελίδα 15

13.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

13.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι 
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄

13.3.2 Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι :
α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι 
θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση 
(ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή 
άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) 
μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους 
απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της 
αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και 
μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, 
οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης14. 

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα μέλη της 
ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική 
δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του. 

13.4 Υπεργολαβία 

Δεν επιτρέπεται η ανάθεση της εκτέλεσης της σύμβασης από υπεργολάβους .

13.5 . Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 
γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

13.6. Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση 
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που 
θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του νόμου 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 
4782/2021 και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει 
από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της 
Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

13.7.Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

14      Πρβλ άρθρο 24 του ν. 4412/2016
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α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση 
των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της 
ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους15 .
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά 
και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν.
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

14. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή της αξίας των υλικών ή της υπηρεσίας στον ανάδοχο θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :

Το  (100%) της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών ή της υπηρεσίας .

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/201616, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 
και την πληρωμή.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση της Υπηρεσίας ή του υλικού στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) ποσοστό 0,1% Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ βάσει του Ν.4912/2022 άρθρο 7.

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της 
αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε 
κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό  του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/201617

γ) κράτηση 2% υπέρ των οργανισμών  ψυχικής υγείας των τιμολογίων των συμβάσεων προμηθειών και 
υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134 Α'), καθώς και της υπ’ 
αρίθμ. ΔΥ6α/οικ36932/17.3.2009 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 545 Β'), και της παραγράφου 6 του άρθρου 
24 του Ν. 3846/2010 παρακρατείται και αποδίδεται από τους φορείς που εκτελούν τις σχετικές συμβάσεις
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού 
εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος 
αξίας 4%  (για αγαθά), ή  8% ( για Υπηρεσίες ) επί του καθαρού ποσού .

 Στις συμβάσεις προμήθειας τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, σύμφωνα με το άρθρο 208 περί παραλαβής 
υλικών.

β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα.

 γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή. 

15 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016
16 Άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του ν. 4782/2021. 
17 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως 
άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών  της παρ. 6 του άρθρου 36 του 
ν. 4412/2016

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=3580%2F2007
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δ) Πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. 

Στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τα εξής 
δικαιολογητικά: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού 
αντικείμενου, σύμφωνα με το άρθρο 219, περί παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών 
υπηρεσιών. 

β) Τιμολόγιο του αναδόχου. 

γ) Πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας και ασφαλιστικής ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. 

6. Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, 
μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή 
στα έγγραφα της σύμβασης.

15. ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος18 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 
αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου 
(Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής) σύμφωνα με το Άρθρο 203 του ν. 4412/2016.

16. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της 
Περιφέρειας  , στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση και συγκεκριμένα το εφετείο Τρίπολης, κατά τα 
ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/201619. 
Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της 
ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της 
παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι 
κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση 
ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν 
σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.

17. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, 
σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

18. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων 
ισχύει το άρθρο 220 του ν. 4412/2016.
Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του 
άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

18 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016 
19 Άρθρο 205Α του ν. 4412/2016. 
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19.ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ 

Προσφορά η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται.

                                                                                               Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 
                                                                                             TΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

                                                                                                                          ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΚΑΣΝΑΚΤΣΟΓΛΟΥ

                                                                                                                       

                                                                                                                          

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Προμήθεια μιας πύλης Απολύμανσης CPV:39330000-4 συνολικού 
προυπολογισμού  37.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
ΚΑΕ :7131 με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης  προσφορά 
αποκλειστικά βάσει  της τιμής (χαμηλότερη τιμή) .
Τόπος υλοποίησης/παράδοσης :  Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας  Ν. Μ. Άργους 
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ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΕ 7131

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ /ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΑΞΙΑ 
ΦΠΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΜΕ ΦΠΑ

1

 ΠΥΛΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ 
ΚΛΙΝΩΝ ,ΦΟΡΕΙΩΝ,ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ 
ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ,ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

1   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ‘’ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ‘’

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΛΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ
Αντικείμενο της παρούσας σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών, είναι ο προσδιορισμός όλων των 
απαιτήσεων ποιότητας για την προμήθεια μίας (1) Πύλης Απολύμανσης που θα τοποθετηθεί 
στο Νοσοκομείο, ως συμπληρωματικό μέσο για την έγκαιρη πρόληψη και αποφυγή της 
διασποράς όλων των ιών & παθογόνων βακτηρίων που παρουσιάζουν 
διασπορά συμπεριλαμβανομένου του ιού COVΙD-19, για τον έλεγχο των 
ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.
Η Πύλη Απολύμανσης θα πρέπει:

 να πραγματοποιεί απολύμανση με τους ακόλουθους τρόπους:
    1)  μέσω υπεριώδους ακτινοβολία (UV)
    2) μέσω πλάσματος
    3) μέσω ψεκασμού-εκνέφωσης,
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 να είναι κατάλληλη για την απολύμανση επιφανειών, νοσοκομειακών κλινών, 
φορείων, αναπηρικών αμαξιδίων, εμπορευμάτων, καθώς και όλων των αντικειμένων 
που την διαπερνούν.

 να διαθέτει αισθητήρα αυτόματης εκκίνησης λειτουργίας, να είναι 
κατασκευασμένη εξολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι, υλικό ανθεκτικό στην 
οξείδωση και την παραμόρφωση, και να είναι φορητή & διασπώμενη για πιθανή 
μεταφορά της .Θα πρέπει επίσης να λειτουργεί σε δίκτυο 220V.

 να διαθέτει πιστοποίηση από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας, με 
την οποία να πιστοποιείται πως οι λειτουργίες της όπως η απολύμανση μέσω 
υπεριώδους ακτινοβολίας (UV), μέσω πλάσματος και μέσω εκνέφωσης είναι 
κατάλληλες για νοσοκομειακή χρήση απολύμανσης ιατρικού εξοπλισμού.

 να διαθέτει πιστοποίηση αποτελεσματικότητας αντιμικροβιακής δράσης από 
εργαστήριο διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.Σ.Υ.Δ) και τον 
Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ), με την οποία να τεκμηριώνεται 
αποτελεσματική μείωση του μικροβιακού φορτίου των αντικειμένων που 
διέρχονται από αυτήν σε ποσοστό άνω του 70% σε μέγιστο διάστημα ενός λεπτού 
(60 sec).

 Να κατατεθούν στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς αντίγραφα των 
ανωτέρω πιστοποιήσεων του προσφερόμενου προϊόντος, επί ποινή αποκλεισμού.

 να διαθέτει επίσης τις εξής πιστοποιήσεις:

     1. Πιστοποιήσεις ISO:
     2. Ποιότητα ISO 9001:2015,
     3. Περιβάλλοντος ISO 14001:2015 και
     4. Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας ISO 45001:2018
     5. CEPA EN 16636:2015

 Να διαθέτει άδεια λειτουργίας απολυμάνσεων από το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 Να διαθέτει πιστοποιητικό επιμόρφωσης για κατ’ ελάχιστον ένα (1) άτομο 
της εταιρείας , από Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της χώρας μας, σχετικά με τον 
καθαρισμό, απολύμανση και αποστείρωση επιφανειών, χώρων και αντικειμένων 
από μολυσματικές ασθένειες όπως ο SARS-CoV-2 (Covid-19).

 Να διαθέτει πιστοποίηση από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας μας 
σχετικά με τα καινοτόμα υγειονομικά προϊόντα που εμπορεύεται.

Όλα τα ανωτέρω θα κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού στο φάκελο της τεχνικής 
προσφοράς.

Η Πύλη Απολύμανσης θα πρέπει να είναι διαθέσιμη για παράδοση εντός πέντε (5) 
εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραγγελίας.

        ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΥΛΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

1 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(Πλάτος×Μήκος×Ύψος) 800×1650×2300 ΜΜ

2  ΟΓΚΟΣ  ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Τουλάχιστον 30 λίτρα
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3 ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ανοξείδωτο  ατσάλι

4 ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ Νερό βρύσης,καθαρό νερό

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Αίτησης Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Προς το Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας – Ν. Μ. Άργους 

οδός:  Κορίνθου 191 – Άργος - Τ.Κ. 21231 Άργος

                                                                                              ΥΠΟΨΙΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πρόχειρος Διαγωνισμός για  «Προμήθεια μιας Πύλης Απολύμανσης» συνολικής 
εκτιμώμενης αξίας 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ                                                                                                                                                                                                               

με Αριθ. Πρόσκλησης30/2022

   

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση ή συνεταιρισμός) ……………………………………………….………… με 
έδρα ……………………………..(πόλη) του νομού ………………………….………………, 
οδός……….……………………………………..………αριθ.……..….. Τ.Κ.……………
Τηλέφωνα επικοινωνίας:…………………………….….………………………………………….
Φαξ:…………………………….……………………………Email: …..…………………………………………..

αποδεχόμενος όλους τους όρους του Διαγωνισμού με τίτλο «Πρόχειρος Διαγωνισμός για Προμήθεια μιας Πύλης 
Απολύμανσης εκτιμώμενης αξίας 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ »,

σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 30/2022 Πρόσκληση   του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας – Ν. Μ. Άργους , παρακαλώ όπως 
κάνετε αποδεκτή την αίτησή μου για συμμετοχή στον  Διαγωνισμό.

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 28-11-2022 & ώρα: 10:00 π.μ.

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 28-11-2022 & ώρα: 12:00 π.μ.

Ημερομηνία  : ………-…….-2022 

           (Υπογραφή – Σφραγίδα)

* Σε περίπτωση που κατά τα στάδια διενέργειας του διαγωνισμού πρόκειται να παρασταθεί εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός 
του, η ανωτέρω αίτηση θα πρέπει να αναφέρει και τα στοιχεία αυτού. 
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Επισημαίνεται ότι στην τελευταία περίπτωση, ο εκάστοτε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος οφείλει κατά το στάδιο του 
διαγωνισμού που θα παρευρεθεί θα καταθέσει ιδιοχείρως στην επιτροπή παραστατικό εκπροσώπησης.

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΒΙΓΚΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
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