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ΓΑΦΕΙΟ: ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ (Διαγωνιςμοί) 

Ρλθροφορίεσ: Β. Τςιάντου, Μ. Χρυςικοφ 
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ΔΙΑΚΘΥΞΘ  9/2020 

Α/Α ΕΣΘΔΘΣ  80442  

Θλεκτρονικόσ Ανοικτόσ Διαγωνιςμόσ άνω των ορίων Μεικτισ ςφμβαςθσ για Α) 
τθν προμικεια και εγκατάςταςθ Φορθτοφ Ακτινοςκοπικοφ C-ARM Ορκοπεδικοφ 

για το Νοςοκομείο Τρικάλων, Β) τθν παροχι υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ για το 1ο 
ζτοσ μετά τθν λιξθ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ και Γ) δικαιωμάτων προαίρεςθσ  

ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 137.080,00€ με ΦΡΑ και κριτιριο 
κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 

βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ. 

   Α) «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ Φορθτοφ Ακτινοςκοπικοφ C-ARM 
Ορκοπεδικοφ για το Νοςοκομείο Τρικάλων, CPV: 33111400-5» ςυνολικισ 

προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ 85.000,00€ με ΦΡΑ και  

Β) «Ραροχι υπθρεςιϊν πλιρουσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ» CPV: 50421000-2 
για τον ανωτζρω εξοπλιςμό ςυνολικισ προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ 7.440,00€ με 

ΦΡΑ για το 1ο ζτοσ μετά το πζρασ τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ 

Γ) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΡΟΑΙΕΣΘΣ: για τθν παροχι Υπθρεςιϊν πλιρουσ Συντιρθςθσ 
και Επιςκευισ (CPV: 50421000-2) του ανωτζρω εξοπλιςμοφ για ζξι (6) ζτθ (μετά το 
πζρασ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ και μετά τον 1ο χρόνο ςυντιρθςθσ) ςυνολικισ 

προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ  44.640,00 € με ΦΡΑ 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από KONSTANTINOS GRIGORIOU
Ημερομηνία: 2020.03.26 13:49:15 EET
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Σελίδα 2 

ΕΓΟ 
Εξοπλιςμόσ για τθν αναβάκμιςθ των υποδομϊν του Γενικοφ Νοςοκομείου 

Τρικάλων 

ΥΡΟΕΓΟ 7 
Ρρομικεια και εγκατάςταςθ Φορθτό Ακτινοςκοπικό C-ARM ορκοπεδικό 

(CPV:33111400-5 )για το Νοςοκομείο Τρικάλων: 

 ΦΟΘΤΟ 
ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΡΙΚΟ C-

ARM 
ΟΘΟΡΕΔΙΚΟ) 

 
Α/Α ΕΣΘΔΘΣ  80442 

1Α) Ρρομικεια και εγκατάςταςθ Φορθτοφ Ακτινοςκοπικοφ C-ARM ορκοπεδικοφ, 
προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ 85.000,00€ με ΦΡΑ 

1Β) «Ραροχι υπθρεςιϊν πλιρουσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ» για τον 1ο χρόνο μετά 
τθν εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ 7.440,00€ με ΦΡΑ 

1Γ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΡΟΑΙΕΣΘΣ: «Ραροχι Υπθρεςιϊν πλιρουσ Συντιρθςθσ και 
επιςκευισ» για ζξι (6) ζτθ μετά το πζρασ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ και του 1ου 

ζτουσ ςυντιρθςθσ προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ 44.640,00€ με ΦΡΑ 

Χρθματοδότθςθ 

Α) Ρρομικεια και Εγκατάςταςθ Φορθτοφ Ακτινοςκοπικοφ C-ARM ορκοπεδικοφ 
για το Νοςοκομείο Τρικάλων 

Θ πράξθ Συγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ 
(ΕΤΡΑ) – ΕΡ «ΡΕΡ Θεςςαλίασ 2014-2020» 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΑ: 2018ΕΡ00610014 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΡΑΞΘΣ: 5022174 

Β) Υπθρεςίεσ πλιρουσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ (ετιςιο κόςτοσ) για το 1ο ζτοσ 
μετά τθν εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 

Κδιοι πόροι του ΓΝ Τρικάλων 
Τακτικόσ Ρροχπολογιςμόσ, Ριςτϊςεισ ΓΝ Τρικάλων (ΚΑΕ 0887) 

Γ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΡΟΑΙΕΣΘΣ: «Ραροχι Υπθρεςιϊν πλιρουσ Συντιρθςθσ και 
επιςκευισ» για ζξι (6) ζτθ μετά το πζρασ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ και του 1ου 

ζτουσ ςυντιρθςθσ 
Κδιοι πόροι του ΓΝ Τρικάλων 

Τακτικόσ Ρροχπολογιςμόσ, Ριςτϊςεισ ΓΝ Τρικάλων (ΚΑΕ 0887) 
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Σελίδα 6 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ 

 

Επωνυμία Γενικό Νοςοκομείο Τρικάλων 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Καρδίτςθσ 56 

Ρόλθ Τρίκαλα 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 42131 

Χϊρα Ελλάδα 

Κωδικόσ ΝUTS EL 611 

Τθλζφωνο 2431350702 

Φαξ 2431035157 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  gnt.promitheies@trikalahospital.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ B. Τςιάντου, Μ. Χρυςικοφ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) 

www.dypethessaly.gr 

(Ρρομικειεσ ΕΣΡΑ -> ΓΝ Τρικάλων) 

www.trikalahospital.gr 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Νοςοκομείο, αποτελεί μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι και ανικει ςτο Δθμόςιο 

Τομζα ςτο Υπουργείο Υγείασ. 

 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ Υγεία. 

 

Για τισ ανάγκεσ κατανόθςθσ των διατάξεων τθσ  παροφςασ  προκιρυξθσ, οι παρακάτω όροι  ζχουν τθν 

ακόλουκθ ζννοια: 

Ανακζτουςα Αρχι (Α.Α.): Το Νοςοκομείο που προκθρφςςει τον διαγωνιςμό όπου κα κατατεκοφν οι 

προςφορζσ και κα υπογράψει με τον Ανάδοχο τθν ςφμβαςθ για τθν εκτζλεςθ του ζργου. 

Κφριοσ του Ζργου / Υπθρεςία: Το Νοςοκομείο.  

Φορζασ τθσ προμικειασ ι Φορζασ: Το Νοςοκομείο. 

Πργανο Λιψθσ Αποφάςεων: Το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Νοςοκομείου. Το Πργανο Λιψθσ Αποφάςεων 

εγκρίνει τα πρακτικά κάκε ςταδίου του διαγωνιςμοφ, τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ αλλά και κάκε ειςιγθςθ 

των γνωμοδοτικϊν οργάνων. 

Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ):Ζχει ωσ ζργο τθν επίλυςθ των διαφορϊν που 

ανακφπτουν κατά το ςτάδιο που προθγείται τθσ ςφναψθσ των ςυμβάςεων δθμοςίων ζργων, προμθκειϊν 

και υπθρεςιϊν, φςτερα από τθν άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο 
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Σελίδα 7 

Τμιμα ΙΙ του N.4412/2016. Θ ΑΕΡΡ απολαφει λειτουργικισ ανεξαρτθςίασ, διοικθτικισ και οικονομικισ 

αυτοτζλειασ και δεν υπόκειται ςε ζλεγχο ι εποπτεία από κυβερνθτικά όργανα ι άλλεσ διοικθτικζσ αρχζσ. 

Υπόκειται μόνο ςτον ζλεγχο τθσ Βουλισ, ςφμφωνα με τον Κανονιςμό τθσ. 

Υπθρεςία Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ (Υ.Δ.Δ.) : Το Γραφείο Ρρομθκειϊν (Διαγωνιςμοί) του Νοςοκομείου.   

Αρμόδιοι Υπάλλθλοι για παροχι πλθροφοριϊν: Οι κ. Τςιάντου Βαςιλικι & Χρυςικοφ Μαρία, υπάλλθλοι 

του Γραφείου Ρρομθκειϊν (Διαγωνιςμοί)οι οποίεσ παρζχουν πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τθν διακιρυξθ  

κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ από 11:00 π.μ. εωσ 14:00 μ.μ., ςτο τθλζφωνο επικοινωνίασ : 

2431350702.  

Ζργο : «ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘ ΤΩΝ ΥΡΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΓΝ ΤΙΚΑΛΩΝ» 

ΥΡΟΕΓΟ 7: «Ρρομικεια και Εγκατάςταςθ Φορθτοφ Ακτινοςκοπικοφ C-ARM ορκοπεδικοφ για το 

Νοςοκομείο Τρικάλων:  

Μθχάνθμα ι Συγκρότθμα ι Σφςτθμα ι Εξοπλιςμόσ: Νοείται ο ηθτοφμενοσ εξοπλιςμόσ με τα κλινικά πακζτα 

και τον παρελκόμενο εξοπλιςμό που περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και όλα τα λοιπά είδθ και 

υλικά που απαιτοφνται και πρζπει να προςκομίςει ο Ανάδοχοσ για τθν εγκατάςταςθ και πλιρθ λειτουργία 

του ςυγκροτιματοσ. 

Διακιρυξθ: Θ απόφαςθ διακιρυξθσ με τα παραρτιματά τθσ που εκδίδεται από τθν Α.Α. για τουσ 

ενδιαφερόμενουσ προμθκευτζσ / διαγωνιηόμενουσ / ςυμμετζχοντεσ / και περιζχει τθν περιγραφι του 

αντικειμζνου, τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ με βάςθ τισ οποίεσ διενεργείται ο Διαγωνιςμόσ και κάκε 

πρόςκετθ πλθροφορία που κρίνεται χριςιμθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι.   

Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ (Ε.Δ.Δ.) του Νοςοκομείου: Το αρμόδιο για τθν παραλαβι, 

αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ των προςφορϊν ςυλλογικό γνωμοδοτικό όργανο τθσ Α.Α., το οποίο 

ςυγκροτείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ κείμενεσ διατάξεισ. Τα πρακτικά τθσ Ε.Δ.Δ. ωσ γνωμοδοτικζσ 

ενζργειεσ ςτεροφνται εκτελεςτοφ χαρακτιρα και δεν κοινοποιοφνται ςτουσ διαγωνιηόμενουσ.  

Επιτροπι Ραραλαβισ (Ε.Ρ.): Το αρμόδιο όργανο που ςυγκροτείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ κείμενεσ 

διατάξεισ περί ςυγκρότθςθσ και οριςμοφ μελϊν των ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και το οποίο ζχει 

τθν ευκφνθ για τθν επίβλεψθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ από τον Ανάδοχο και τθν παραλαβι των προσ 

προμικεια ειδϊν. Θ Ε.Ρ. είναι τουλάχιςτον 3μελισ και ςυγκροτείται ςυνικωσ με τθν ίδια απόφαςθ του ΔΣ 

με τθν οποία κατακυρϊνεται ο διαγωνιςμόσ ςτον Ανάδοχο.  

Ρρομθκευτισ ι Ρροςφζρων ι Συμμετζχων ι Διαγωνιηόμενοσ:  Οποιοδιποτε φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι 

ομάδα προςϊπων ςυμμετζχει ςτον διαγωνιςμό και υποβάλλει προςφορά με ςκοπό τθ ςφναψθ Σφμβαςθσ 

με τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

Εκπρόςωποσ (του διαγωνιηόμενου): Το φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά - ςτθν περίπτωςθ 

που αυτι δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Ρροςφζροντα - που μπορεί να είναι ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ 

του Ρροςφζροντα, ι πρόςωπο ειδικά εξουςιοδοτθμζνο από τον Ρροςφζροντα ι τον νόμιμο εκπρόςωπο 

του, ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ προςϊπων / κοινοπραξίασ, πρόςωπο εξουςιοδοτθμζνο από τα μζλθ τθσ 

Ζνωςθσ / κοινοπραξίασ. 

Υπεφκυνοσ Επικοινωνίασ: Το πρόςωπο που ο Ρροςφζρων με διλωςθ του, ςτθν οποία περιλαμβάνονται τα 

πλιρθ ςτοιχεία του προςϊπου (ονοματεπϊνυμο, ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμόσ τθλεφϊνου, fax, e-mail  

κλπ), ορίηει ςαν υπεφκυνο για τισ ενδεχόμενεσ ανάγκεσ επικοινωνίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τον 

Ρροςφζροντα. 

Εκνικό Σφςτθμα  Θλεκτρονικϊν  Δθμοςίων Συμβάςεων ΕΣΘΔΘΣ (ι ΕΣΘΔΘΣ ι Σφςτθμα): 
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Ολοκλθρωμζνο πλθροφοριακό ςφςτθμα, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία ςτοιχεία για τον 

προγραμματιςμό και τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων με τθ χριςθ και εφαρμογι Τεχνολογιϊν  

Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΤΡΕ). 

Διαδικτυακόσ τόποσ ι θλεκτρονικι πφλθ  ΕΣΘΔΘΣ: Διαδικτυακόσ Τόποσ του Υπουργείου Οικονομίασ, 

Ανάπτυξθσ  και Τουριςμοφ ςτον οποίο λειτουργεί το ΕΣΘΔΘΣ με τθν ονομαςία ςτο διαδίκτυο 

«ΡΟΜΘΘΕΥΣ» (και λατινικοφσ χαρακτιρεσ PROMITHEUS) και με θλεκτρονικι διεφκυνςθ 

www.promitheus.gov.gr 

Χριςτεσ ΕΣΘΔΘΣ:Οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ και οι οικονομικοί φορείσ που  

χρθςιμοποιοφν το ΕΣΘΔΘΣ. 

Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ): Το πλθροφοριακό ςφςτθμα, που 

αποτελεί μζροσ του Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ. και ζχει ωσ ςκοπό τθ ςυλλογι , επεξεργαςία και δθμοςιοποίθςθ ςτοιχείων 

που αφοροφν  ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ και ςτισ ςυμβάςεισ κατά τθν ζννοια   τθσ διάταξθσ τθσ περίπτωςθσ 

5 τθσ παραγράφου 1 του άρκρου  2 του Ν. 4412/2016, ςφμφωνα  με το άρκρο 11 του Ν. 4013/2011 (Α’  

204) και το άρκρο 38 του Ν. 4412/2016. 

 

NUTS (CommonProcurementVocabulary) (Κοινό Λεξιλόγιο Ρρομθκειϊν):Κοινι ονοματολογία των 

Εδαφικϊν  ςτατιςτικϊν  μονάδων (NomenclatureofTerritorialUnitsforStatistics) είναι το πρότυπο 

Γεωκωδικϊν  τθσ  Ευρωπαϊκθσ Ζνωςθσ για τθν κωδικοποίθςθ  τθσ  διοικθτικισ  διαίρεςθσ  για Στατιςτικοφσ  

λόγουσ. Ο κωδικόσ NUTS δθλϊνει τον κφριο τόπο παράδοςθσ  ι εκτζλεςθσ ςε περίπτωςθ  ςυμβάςεων 

προμθκειϊν  και υπθρεςιϊν 

 

Φάκελοσ Ρροςφοράσ / Ρροςφορά: Το ςφνολο των εγγράφων / ςτοιχείων που ζχουν κατατεκεί 

θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ από ζνα Ρρομθκευτι ι 

Ρροςφζροντα ι Συμμετζχοντα ι Διαγωνιηόμενο, ςφμφωνα με τθν Διακιρυξθ, για τθν ςυμμετοχι του ςτθ 

διαδικαςία του Διαγωνιςμοφ. Ο Φάκελοσ Ρροςφοράσ περιλαμβάνει ςε χωριςτοφσ επί μζρουσ φακζλουσ :  

(α) Τον επί μζρουσ Φάκελο Δικαιολογθτικϊν με τα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία ςυμμετοχισ του 

διαγωνιηομζνου ςφμφωνα με τθν διακιρυξθ.   

(β)  Τον για κάκε είδοσ επί μζρουσ Φάκελο Τεχνικισ Ρροςφοράσ με τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ του 

διαγωνιηομζνου. 

(γ) Τον επί μζρουσ Φάκελο Οικονομικισ Ρροςφοράσ με τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ του 

διαγωνιηομζνου.  

 

Δικαιοφχοσ: Ο κατά το άρκρο 2 κεφ. 1 του Κανονιςμοφ (ΕΚ)1083/2006 τθσ 11/7/2006 του Συμβουλίου, 

δθμόςιοσ ι ιδιωτικόσ οργανιςμόσ, φορζασ ι επιχείρθςθ, αρμόδιοσ για τθν ζναρξθ ι τθν ζναρξθ και 

υλοποίθςθ πράξεων 

Ανάδοχοσ: Ο προςφζρων που κα επιλεγεί και κα ςυνάψει ςφμβαςθ με τθν Α.Α. για τθν υλοποίθςθ του 

Ζργου, ςφμφωνα με τον τρόπο και τθν διαδικαςία που περιγράφονται ςτα ςυμβατικά τεφχθ και ςτοιχεία. 

Απόφαςθ Κατακφρωςθσ: Θ απόφαςθ τθσ Α.Α. με τθν οποία εγκρίνεται θ τελικι επιλογι του υποψιφιου 

αναδόχου για τθν υλοποίθςθ του Ζργου και θ οποία κοινοποιείται ςε αυτόν.  

Σφμβαςθ: Θ ζγγραφθ ςυμφωνία μεταξφ τθσ Α.Α. και του Αναδόχου για τθν υλοποίθςθ του Ζργου, θ οποία 

υπογράφεται μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ Κατακφρωςθσ.  

Ρροχπολογιςμόσ του Ζργου: Θ εκτιμϊμενθ από τθν Α.Α. δαπάνθ για τθν υλοποίθςθ του 

προκθρυςςόμενου Ζργου.  
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Συμβατικό Ροςό ι Συμβατικό Τίμθμα ι Αξία τθσ Σφμβαςθσ: Θ κακοριηόμενθ τιμι (ςυμπεριλαμβανομζνου 

του ΦΡΑ) από τθν οικονομικι προςφορά του Αναδόχου ςτθν οποία κα κατακυρωκεί το ζργο.  

Συμβατικά τεφχθ: Τα τεφχθ τθσ Σφμβαςθσ μεταξφ τθσ Α.Α. και του Αναδόχου, κακϊσ και όλα τα τεφχθ που 

τθ ςυνοδεφουν και τθ ςυμπλθρϊνουν και περιλαμβάνουν τθν παροφςα απόφαςθ διακιρυξθσ 

διαγωνιςμοφ με τα παραρτιματα τθσ, τθν προςφορά του αναδόχου, τα πρακτικά και τθν απόφαςθ 

κατακφρωςθσ.  

Στο κείμενο τθσ διακιρυξθσ οι παρακάτω ςυντομογραφίεσ ερμθνεφονται ωσ εξισ: 

ΥΥ   Υπουργείο Υγείασ  .  

ΡΕΡ  Ρεριφερειακό Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα. 

ΕΣΡΑ Εκνικό Στρατθγικό Ρλαίςιο Αναφοράσ, ζγγραφο το οποίο αποτελεί πλαίςιο αναφοράσ για τθν 

κατάρτιςθ του προγραμματιςμοφ του Ευρωπαϊκοφ Ταμείου Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΤΡΑ), του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ταμείου Συνοχισ (ΤΣ) για τθν χρθματοδοτικι περίοδο 

2017-20. 

Ε.Ε.  Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

Ε.Κ.      Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο / Ευρωπαϊκι Κοινότθτα. 

Ε.Ε.Ε.Ε.        Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Επίςθμο ζντυπο όπου δθμοςιεφεται θ 

Νομοκεςία, κακϊσ και διοικθτικζσ πράξεισ, ανακοινϊςεισ, διακθρφξεισ κλπ, που ζχουν νομικζσ ι άλλεσ 

δεςμεφςεισ για τα κράτθ μζλθ ι αυτοφσ που αφοροφν. Τα ψθφίςματα και οι γνϊμεσ δθμοςιεφονται ςτθν 

ςειρά C (ανακοινϊςεισ και πλθροφορίεσ) ενϊ οι υποχρεωτικζσ πράξεισ και οι ςυςτάςεισ δθμοςιεφονται 

ςτθν ςειρά  L (νομοκεςία). 

CPV Common Procurement Vocabulary (ΚοινόΛεξιλόγιοΡρομθκειϊν). Ενιαίο ςφςτθμα ταξινόμθςθσ των 

δθμοςίων ςυμβάςεων ι κοινό λεξιλόγιο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ που κεςπίςτθκε με τον Κανονιςμό 

(ΕΚ) αρικμ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Νοεμβρίου 2002 και 

ανακεωρικθκε / εξορκολογικθκε με τον Κανονιςμό (ΕΚ) 213/2008 τθσ Επιτροπισ τθσ 28θσ Νοεμβρίου 

2007. 

MIS ManagementInformationSystem, ο χαρακτθριςτικόσ αρικμόσ (κωδικόσ) με τον οποίο ανευρίςκεται, 

κάκε ενταγμζνο ζργο, ςτο Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, 

Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ. 

Ε.Y.Δ.E.Ρ        Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ Ε.Ρ. Θεςςαλίασ   και θ οποία αναλαμβάνει ςτα πλαίςια του 

ΡΕΡ Θεςςαλίασ τισ αρμοδιότθτεσ που περιγράφονται ςτο άρκρο 6 του Ν.3614/2007, όπωσ τροποποιικθκε 

με το άρκρο 7 του Ν.4314/2014 και ιςχφει. 

ΡΔΕ Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων. 

ΝΡΔΔ/ΝΡΙΔ   Νομικό Ρρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου / Νομικό Ρρόςωπο Ιδιωτικοφ Δικαίου, ςφμφωνα με 

το ελλθνικό δίκαιο. 

ΤΔΡ    Τεχνικό Δελτίο Ρράξθσ. 

ΕΒΕ  Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο. 

ΕΟΜΜΕΧ  Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ Μικρομεςαίων Μεταποιθτικϊν Επιχειριςεων και Χειροτεχνίασ. Από 

το 1997 (ΡΔ 159/1996, που εκδόκθκε κατ’ εφαρμογι του Ν. 2414/1996) ζωσ ςιμερα, ο ΕΟΜΜΕΧ 

λειτουργεί ωσ Ανϊνυμθ Εταιρία κοινωφελοφσ χαρακτιρα, με μοναδικό μζτοχο το Υπουργείο 

Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ. 

Ν.Δ.                Νομοκετικό Διάταγμα. 

Κ.Ν. Κωδικοποιθμζνοσ Νόμοσ. 

Ρ.Δ.                 Ρροεδρικό Διάταγμα. 
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Ν. Νόμοσ. 

Κ.Ρ.Δ.              Κϊδικασ Ροινικισ Δικονομίασ. 

ΑΚ                   Αςτικόσ Κϊδικασ. 

Ε.Σ.                 Ελεγκτικό Συνζδριο. 

Α.Α.                Ανακζτουςα Αρχι. 

Τ.Υ. Τεχνικι Υπθρεςία. 

Ρ/Υ ι π/υ        Ρροχπολογιςμόσ. 

Υπ.Εξ. Υπουργείο Εξωτερικϊν. 

Ο.Ε. Ομόρρυκμθ Εταιρεία. 

Ε.Ε. Ετερόρρυκμθ Εταιρεία. 

Ε.Ρ.Ε.             Εταιρεία Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ. 

Α.Ε. Ανϊνυμοσ Εταιρεία. 

ΙΚΕ Ιδιωτικι Κεφαλαιουχικι Εταιρεία 

Γ.Ε.ΜΘ.  Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο. Το Γ.Ε.ΜΘ. κακιερϊκθκε με τον Ν. 3419/2005, ο οποίοσ 

τροποποιικθκε με τον Ν. 3853/2010. Στο Γ.Ε.ΜΘ. εγγράφονται τα φυςικά πρόςωπα που είναι ζμποροι και 

τα νομικά πρόςωπα (ΑΕ, ΕΡΕ, ΟΕ, ΕΕ) που αςκοφν εμπορία, ενϊ ιδρφεται ςε κάκε  επιμελθτιριο ειδικι 

υπθρεςία ΓΕΜΘ, Με τθν ΚΥΑ Κ1-802 (ΦΕΚ 470Β/24-3-2011) τζκθκε ςε ιςχφ θ εφαρμογι του ΓΕΜΘ και 

πλζον οι εταιρείεσ που ιδρφονται μετά τθν 4/4/2011 πρζπει να κατακζτουν ςτο ΓΕΜΘ τα ςχετικά ζγγραφα 

για τθν ςφςταςι τουσ και τθν εγγραφι τουσ ςε αυτό.  

Δ.Σ. Διοικθτικό Συμβοφλιο. 

ΒΙΤ  Βιοϊατρικι Τεχνολογία. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 

πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL) : μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 5θσ ΥΡΕ Θεςςαλίασ & Στερεάσ Ελλάδασ www.dypethessaly.gr  (Ρρομικειεσ ΕΣΡΑ - 

ΓΝ Τρικάλων) 

β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΘΔΘΣ  

γ)Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ : www.promitheus.gov.gr 

δ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τισ προαναφερκείςεσ διευκφνςεισ 

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27, του ν. 4412/16 και το άρκρο 4 

Ν4412/2016. 

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΦΟΑ ΣΕ ΜΕΙΚΤΘ ΣΥΜΒΑΣΘ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 137.080,00€ με ΦΡΑ 

ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:  
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ΦΟΘΤΟ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΡΙΚΟ C-ARM ΟΘΟΡΕΔΙΚΟ (Α/Α ΕΣΘΔΘΣ 80442) 

1Α) Ρρομικεια και εγκατάςταςθ φορθτοφ ακτινοςκοπικοφ C-ARM ορκοπεδικοφ, προχπολογιηόμενθσ 
δαπάνθσ 85.000,00€ με ΦΡΑ 

1Β) «Ραροχι υπθρεςιϊν πλιρουσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ» για τον 1ο χρόνο μετά τθν εγγφθςθ καλισ 
λειτουργίασ προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ 7.440,00€ με ΦΡΑ 

1Γ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΡΟΑΙΕΣΘΣ: «Ραροχι Υπθρεςιϊν πλιρουσ Συντιρθςθσ και επιςκευισ» για ζξι (6) ζτθ μετά 

το πζρασ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ και του 1ου ζτουσ ςυντιρθςθσ προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ 

44.640,00€ με ΦΡΑ 

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Θ ςυνολικι προχπολογιςκείςα δαπάνθ τθσ διακιρυξθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 137.080,00€ 

με ΦΡΑ και αναλφεται ωσ κάτωκι: 

Α. Θ ςφμβαςθ προμικειασ και εγκατάςταςθσ (1Α) για το ΓΝΤ ςυνολικισ προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ 

85.000,00€ με ΦΡΑ 24% ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό  Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΤΡΑ) 

– ΕΡ «ΡΕΡ Θεςςαλίασ 2014-2020» και από εκνικοφσ πόρουσ μζςω του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων 

Επενδφςεων (κωδ. Ενάρικ. Ζργου 2018ΕΡ00610014) 

 

Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτθν Ρράξθ «Ρρομικεια Εξοπλιςμοφ για τθν Αναβάκμιςθ των Υποδομϊν του 

Γενικοφ Νοςοκομείου Τρικάλων» θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ρεριφερειακό 

επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα Θεςςαλίασ 2014-2020» με βάςθ τθν απόφαςθ ζνταξθσ με αρ. πρωτ. 1141/3-5-

2018 (ΑΔΑ: 780Λ7Λ-64) του Ρεριφερειάρχθ Θεςςαλίασ και ζχει λάβει κωδικό MIS 5022174, όπωσ αυτι 

τροποποιικθκε με τθν υπϋαρικμ. 4844/19-12-2019 Απόφαςθ Ρεριφερειάρχθ (ΑΔΑ: 6ΑΤ27Λ-2Τ6).  

Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α.Ε :  9914 ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ 

του οικονομικοφ ζτουσ 2020  του Φορζα (Απόφαςθ Ανάλθψθσ Δζςμευςθσ  7850/18-3-2020  ΑΔΑ: 

6ΘΛΙ46907Φ-76Μ) 

 

Β) Θ ςφμβαςθ πλιρουσ ετιςιασ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ για το 1ο ζτοσ μετά τθν λιξθ εγγφθςθσ καλισ 

λειτουργίασ (1Β) ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 7.440€ με ΦΡΑ κα χρθματοδοτθκεί από ίδιουσ 

πόρουσ του Νοςοκομείου και κα βαρφνει τον ΚΑΕ 0887 του οικονομικοφ ζτουσ μετά τθν λιξθ του 

προςφερόμενου χρόνου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ που κα προςφζρει ο ανάδοχοσ.  

Για τθν ςφμβαςθ ςχετικά με τισ υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ δφναται να ενεργοποιθκοφν 

δικαιϊματα προαίρεςθσ και να ανανεϊνεται ετθςίωσ εφόςον θ ανακζτουςα αρχι το επικυμεί (με 

Απόφαςθ ΔΣ) και για ςυνολικό διάςτθμα το οποίο δεν κα υπερβαίνει τα δζκα (10) ζτθ 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ. 

Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α.Ε :  0887 ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ 

του οικονομικοφ ζτουσ μετά τθν λιξθ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ του Φορζα (Απόφαςθ Ανάλθψθσ 

Δζςμευςθσ 7849/18-3-2020   ΑΔΑ: ΨΔΒΣ46907Φ-ΕΡ) 
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Γ) Τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΡΟΑΙΕΣΘΣ των ςυμβάςεων Υπθρεςιϊν πλιρουσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ μετά 

τθν λιξθ τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ και του 1ου ζτουσ ςυντιρθςθσ (1Γ), ςυνολικισ 

προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 44.640,00€ με ΦΡΑ, δφνανται να ενεργοποιθκοφν για τα υπόλοιπα ζτθ που 

απομζνουν και ζωσ τθν ςυμπλιρωςθ δεκαετίασ κατόπιν ςχετικισ απόφαςθσ του ΔΣ του Νοςοκομείου.  Το 

κόςτοσ των ετιςιων αυτϊν ςυμβάςεων κα ιςοφται με τθν αρχικι τιμι Τ1 που ζχει ςυμπλθρϊςει ο 

διαγωνιηόμενοσ ςτον Ρίνακα Ρ2 για κάκε ζνα από τα τμιματα αντίςτοιχα. 

Θ δαπάνθ ςυντιρθςθσ βαρφνει τουσ ίδιουσ πόρουσ του νοςοκομείου και κα βαρφνει τθν με ΚΑΕ 0887 

ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του φορζα. 

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

Το Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι ωσ κάτωκι: 

ΦΟΘΤΟ 
ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΡΙΚΟ C-ARM 

ΟΘΟΡΕΔΙΚO 
 

Α/Α ΕΣΘΔΘΣ 80442 

1Α) Ρρομικεια και εγκατάςταςθ Φορθτοφ Ακτινοςκοπικοφ C-ARM 
ορκοπεδικοφ, προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ 85.000,00€ με ΦΡΑ 

1Β) «Ραροχι υπθρεςιϊν πλιρουσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ» για τον 1ο χρόνο 
μετά τθν εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ 7.440,00€ 

με ΦΡΑ 

1Γ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΡΟΑΙΕΣΘΣ: «Ραροχι Υπθρεςιϊν πλιρουσ Συντιρθςθσ και 
επιςκευισ» για ζξι (6) ζτθ μετά το πζρασ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ και του 

1ου ζτουσ ςυντιρθςθσ προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ 44.640,00€ με ΦΡΑ 

 

Σθμειϊνεται ότι θ ςφμβαςθ που κα υπογραφεί αρχικά κα αφορά τθν προμικεια και εγκατάςταςθ του 

ακτινολογικοφ εξοπλιςμοφ κακϊσ και τθν παροχι υπθρεςιϊν πλιρουσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ για το 

πρϊτο ζτοσ μετά το πζρασ τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ.  

Στθν ςυνζχεια και εφόςον το επικυμεί θ Α.Α. δφναται να ενεργοποιθκεί το δικαίωμα τθσ προαίρεςθσ ωσ 

προσ τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ ςυντιρθςθσ για τα υπόλοιπα ζτθ που απομζνουν από τθν οριςτικι 

παραλαβι του προσ προμικεια εξοπλιςμοφ και μζχρι τθν ςυμπλιρωςθ δεκαετίασ κατόπιν ςχετικισ 

Απόφαςθσ του Δ.Σ. του Νοςοκομείου.  

 

Ζτςι για τα υπολειπόμενα ζτθ που απομζνουν από τθν οριςτικι παραλαβι των προσ προμικεια ειδϊν και 

μζχρι τθν ςυμπλιρωςθ δεκαετίασ και εφόςον το επικυμεί θ Α.Α. (δικαίωμα προαίρεςθσ), δφναται να 

προβεί ςτθν υπογραφι ετιςιων ςυμβάςεων πλιρουσ ςυντιρθςθσ – επιςκευισ για όςα ζτθ επικυμεί ζωσ 

και τθν ςυμπλιρωςθ τθσ δεκαετίασ από τθν οριςτικι παραλαβι των προσ προμικεια ειδϊν. Το κόςτοσ 

των ετιςιων αυτϊν ςυμβάςεων κα ιςοφται με τθν αρχικι τιμι Τ1 που ζχει ςυμπλθρϊςει ο 

διαγωνιηόμενοσ ςτον Ρίνακα Ρ2. 

Θ Αξία των δικαιωμάτων προαίρεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςυντιρθςθσ εκτιμάται ωσ εξισ:  

Για τθν ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ και εφόςον τα εναπομείναντα ζτθ ςυντιρθςθσ (μετά τθν εγγφθςθ 

καλισ λειτουργίασ και του 1ου ζτουσ ςυντιρθςθσ) είναι π.χ 6 ζτθ, ο π/υ προκφπτει ωσ εξισ :  

1Γ) Τ1(€) * 6 ζτθ= 7.440,00€*6=44.640,00 € με ΦΡΑ για το Φορθτό Ακτινοςκοπικό C-ARM ορκοπεδικό 
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Σθμειϊνεται ότι ο παραπάνω υπολογιςμόσ τθσ αξίασ των δικαιωμάτων προαίρεςθσ είναι ενδεικτικόσ 

κακόςον ο οριςτικόσ π/υ κα οριςτικοποιθκεί από τθν προςφερκείςα ετιςια τιμι ςυντιρθςθσ του 

οικονομικοφ φορζα λαμβάνοντασ υπόψθ τθν διάρκεια εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ και τθ ςυνολικισ 

διάρκεια επιςκευισ ςυντιρθςθσ που κα ζχει προςφζρει ο οικονομικόσ φορζασ με τθν ςυνολικι του 

προςφορά.. Υπογραμμίηεται ότι τα δικαιϊματα προαίρεςθσ για τθν ςφμβαςθ τθσ ςυντιρθςθσ δεν κα 

πρζπει να υπερβαίνουν τα 10 ζτθ, ςυμπεριλαμβανομζνου του χρόνου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ 

κακϊσ και του 1ου ζτουσ ςυντιρθςθσ. 

Ενδεικτικά αναφζρεται ότι: 

1) αν προςφερκεί εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 3 ζτθ και υποχρεωτικά 1 ζτοσ ςυντιρθςθσ βάςει τθσ αρχικισ 

ςφμβαςθσ κα απομείνουν ωσ τθν δεκαετία 6 ζτθ ςυντιρθςθσ. 

2) Αν προςφερκεί εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 4 ζτθ και υποχρεωτικά 1 ζτοσ ςυντιρθςθσ βάςει τθσ αρχικισ 

ςφμβαςθσ κα απομείνουν ωσ τθν δεκαετία 5 ζτθ ςυντιρθςθσ. 

 

Αναλυτικά θ διάρκεια του ζργου προμικειασ και εγκατάςταςθσ (ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι) του 

εξοπλιςμοφ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ορίηεται ςτουσ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΟΥΣ του μθχανιματοσ ςτο 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ι.  

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Ι τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ.  

Σθμειϊνεται ότι οι υποψιφιοι ανάδοχοι μποροφν να υποβάλλουν προςφορά για το ςφνολο των ειδϊν 

τθσ διακιρυξθσ και  για το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ.  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ βάςει 

τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ. 

1.4 Θεςμικό πλαίςιο 

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 

αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 

Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

του ν. 4314/2014 (Α' 265) “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 Συμβουλίου 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,  
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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»,  

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

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 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν 

του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εκνικό Τυπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και λοιπζσ διατάξεισ” 

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” 

του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ ΑΕΠΠ» 

τθσ αρ. 57654 (ΦΕΚ 1781/Β/23-5-2017) Υπουργικισ Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 

ςχετικά με «Ρφκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ 

Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ » 

τθσ με αρ. 56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β'/2-6-2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 

ςχετικά με «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 

Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..») 

Το 29-3-2017 α πρακτικό ςφνταξθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν για τθν ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΡΙΚΟΥ 

ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΟΣ C-ARM ΧΕΙΟΥΓΕΙΟΥ 

Τισ παρατθριςεισ επί των τεχνικϊν προδιαγραφϊν ςτο ςτάδιο τθσ Α διαβοφλευςθσ που κατατζκθκαν από 

τισ εταιρείεσ: 

 ΑΡ. Γ. ΡΑΡΟΥΔΘΣ & ΥΙΟΣ ΑΕ με αρικμό πρωτοκόλλου 11472/19-4-2017 

 SIEMENS HEALTHCARE  ABEE με αρικμό πρωτοκόλλου 11469/19-4-2017 

 ΕΝΔΟΣΚΟΡΙΚΘ ΑΕ με αρικμό πρωτοκόλλου 11468/19-4-2017 

Το από 24-4-2017 Β πρακτικό ςφνταξθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν για ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΡΙΚΟΥ 

ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΟΣ C-ARM ΧΕΙΟΥΓΕΙΟΥ 

Τισ παρατθριςεισ επί των τεχνικϊν προδιαγραφϊν ςτο ςτάδιο τθσ Β διαβοφλευςθσ που κατζκεςε θ 

εταιρεία: 

 ΡΑΡΑΡΟΣΤΟΛΟΥ  με αρικμό πρωτοκόλλου 12320/28-4-2017 
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Το από 2-5-2017 τελικό πρακτικό τεχνικϊν προδιαγραφϊν για ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΡΙΚΟΥ 

ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΟΣ C-ARM ΧΕΙΟΥΓΕΙΟΥ 

Τθν υπ’αρικμ.305/13/5-5-2017 Απόφαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΣΕΨ46907Φ-ΟΜΝ) του ΓΝ 

Τρικάλων με τθν οποία εγκρίκθκαν οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ για τθν ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΡΙΚΟΥ 

ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΟΣ C-ARM ΧΕΙΟΥΓΕΙΟΥ»  

Tθν υπϋαρικμ. 836/26/20-9-2018 Απόφαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου (ΑΔΑ:6Θ7846907Φ-ΘΩΘ) του ΓΝ 

Τρικάλων με τθν οποία εγκρίκθκαν οι ςυμπλθρωματικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ για ΡΟΜΘΘΕΙΑ 

ΦΟΘΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΡΙΚΟΥ C- ARM ΟΘΟΡΕΔΙΚΟΥ 

Το από 6/12/2019 πρακτικό τθσ επιτροπισ ςφνταξθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν ςχετικό με διευκρινίςεισ 

επί των τεχνικϊν προδιαγραφϊν για τθν προμικεια ΦΟΘΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΡΙΚΟΥ C- ARM 

ΟΘΟΡΕΔΙΚΟΥ ςε ςυνζχεια των ςχολίων τθσ ΕΥΔΕΡ επί του Σχεδίου Διακιρυξθσ. 

 

Τθν υπ’ αρ. πρωτ.1141/3-5-2018 απόφαςθ ζνταξθσ (ΑΔΑ: 780Λ7Λ-64) του Ρεριφερειάρχθ Θεςςαλίασ 

τθσ Ρράξθσ «Ρρομικεια Εξοπλιςμοφ για τθν Αναβάκμιςθ των Υποδομϊν του Γενικοφ Νοςοκομείου 

Τρικάλων» θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ρεριφερειακό επιχειρθςιακό 

Ρρόγραμμα Θεςςαλίασ 2014-2020» και ζχει λάβει κωδικό MIS 5022174.  

 
Τθν υπ’ αρ. πρωτ. 4844/19-12-2019 Απόφαςθ Ρεριφερειάρχθ Θεςςαλίασ (ΑΔΑ: 6ΑΤ27Λ-2Τ6) ςχετικά με 

τθν 1θ Τροποποίθςθ τθσ Ρράξθσ «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘ ΤΩΝ ΥΡΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΙΚΑΛΩΝ» με κωδικό ΟΡΣ 5022174 ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα ΡΕΡ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 ςφμφωνα με τθν οποία το ΥΡΟΕΓΟ 4 το οποίο αποτελείται από 2 τμιματα, 

διαςπάται ςε 2 νζα Υποζργα με α/α 7 & 8 

 

Τθν υπ’αρικμ. 723/27-2-2020 Σφμφωνθ γνϊμθ για τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ τθσ Ενδιάμεςθσ 

Διαχειριςτικισ Αρχισ τθσ Ρεριφζρειασ Θεςςαλίασ με κζμα «Διατφπωςθ γνϊμθσ για τθ δθμοπράτθςθ του 

ΥΡΟΕΓΟΥ 7 «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ Φορθτοφ Ακτινοςκοπικοφ C-ARM ορκοπεδικοφ για το 

Νοςοκομείου Τρικάλων, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του ζργου «Ρρομικεια Εξοπλιςμοφ για τθν αναβάκμιςθ 

των υποδομϊν του Γ. Ν. Τρικάλων» τθσ πράξθσ *5022174+. 

Τθν υπ’αρικμ. 408/19/26-6-2017 Απόφαςθ ΔΣ του ΓΝ Τρικάλων (ΑΔΑ: 71ΤΟ46907Φ-Γ9Η) με τθν οποία 
ορίςτθκε υπεφκυνοσ λογαριαςμοφ για τισ πλθρωμζσ ΕΣΡΑ. 
 
Tθν υπϋαρικμ. 172/6/12-3-2020 Απόφαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΔΗΒ46907Φ-ΔΝ) του ΓΝ 

Τρικάλων με τθν οποία εγκρίκθκε το ςχζδιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, και θ επικαιροποίθςθ των τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν ςφμφωνα με το από 6/12/2019 πρακτικό τθσ επιτροπισ ςφνταξθσ τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν και τθν υπ’αρικμ. 723/27-2-2020 Σφμφωνθ Γνϊμθ τθσ ΕΥΔΕΡ Θεςςαλίασ για τθν 

προμικεια ΦΟΘΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΡΙΚΟΥ C- ARM ΟΘΟΡΕΔΙΚΟΥ όπωσ περιλαμβάνονται μζςα ςτθν 

διακιρυξθ.  

Τθν υπϋαρικμ.πρωτ. 7850/18-3-2020 Απόφαςθ Ανάλθψθσ υποχρζωςθσ από το ΓΝ Τρικάλων ΚΑΕ 9914 με 

ςχετικό ΑΔΑ: 6ΘΛΙ46907Φ-76Μ 
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Τθν υπϋαρικμ.πρωτ. 7849/18-3-2020 Απόφαςθ Ανάλθψθσ υποχρζωςθσ από το ΓΝ Τρικάλων για το 1ο ζτοσ 

ςυντιρθςθσ μετά τθν λιξθ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ ΚΑΕ 0887 με ςχετικό ΑΔΑ: ΨΔΒΣ46907Φ-ΕΡ 

Τθν υπ’αρικμ. πρωτ. 8086/19-3-2020  (ΑΔΑ: 6ΨΘ46907Φ-ΦΣΤ) Απόφαςθ Διοικθτι ςχετικά με τθν πολυετι 

δζςμευςθ για τθν ετιςια ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ μετά τθν λιξθ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ ΚΑΕ 0887 

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. 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ 

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ προςφορϊν είναι θ Δευτζρα 25./5./.2020.και 

ϊρα 18.00μ.μ. 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 

Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ, 

τθν 29 Μαΐου 2020, θμζρα Ραραςκευι και ϊρα 10.00π.μ.  

Ο Α/Α ΕΣΘΔΘΣ του διαγωνιςμοφ είναι: 

Για το ΦΟΘΤΟ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΡΙΚΟ C- ARM ΟΘΟΡΕΔΙΚΟ (Α/Α ΕΣΘΔΘΣ: 80442) 

Σθμειϊνεται ότι οι υποψιφιοι ανάδοχοι μποροφν να υποβάλλουν προςφορά για το ςφνολο των ειδϊν 

τθσ διακιρυξθσ και για το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ.  

1.6 Δθμοςιότθτα 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

1) Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 24/3/2020 

ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με αρικμό δθμοςίευςθσ 2020/S 061-145236 

2) ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) θ προκιρυξθ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ 

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ δθμοςιεφεται: 

1)  ςτον Ελλθνικό τοπικό θμεριςιο Τφπο, ςφμφωνα με το άρκρο 66 του Ν. 4412/2016 ιτοι:  

 Θ ΕΕΥΝΑ 

 ΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ 

Ππου δθμοςιεφκθκε τθν θμζρα Ραραςκευι 27/3/2020  

2) ςτον ιςτότοποwww.diavgeia.gov.gr  (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) (περ 16, παρ 4, άρκ 2, Ν. 3861/2010) 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε: 

2. ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  
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3. ςτθ διαδικτυακι πφλθ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου ζλαβε Συςτθμικό 

Αρικμό ωσ κάτωκι: 

Για το ΦΟΘΤΟ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΡΙΚΟ C- ARM ΟΘΟΡΕΔΙΚΟ (Α/Α ΕΣΘΔΘΣ: 80442 ) 

4. ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 5Θσ ΥΡΕ Θεςςαλίασ & Στερεάσ Ελλάδασ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) :   

www.dypethessaly.gr  ςτθν διαδρομι : Ρρομικειεσ ΕΣΡΑ► ΓΝ Τρικάλων.  

5.  ςτθν ιςτοςελίδα του ΓΝ Τρικάλων (www.trikalahospital.gr ) 

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνουν τον προμθκευτι ςφμφωνα με το ν. 

3548/2007 και το άρκρο 46 του ν. 3801/2009. 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 

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 Χ 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 τουσ 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ 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. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

● Θ με αρικμ. 2020/S 061-145236 Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευκεί ςτθν 

Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και καταχωρθκεί ςτο ΚΘΜΔΘΣ 

● θ παροφςα Διακιρυξθ (9/2020) με τα ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ τθσ που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ 

αυτισ  

● Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)(βλ. οδθγίεσ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ) 

● οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 

ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

● Το ςχζδιο ςφμβαςθσ προμικειασ του ακτινολογικοφ εξοπλιςμοφ κακϊσ και του 1ου ζτουσ 

ςυντιρθςθσ μετά το πζρασ τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

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), μζςω τθσ 

Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr  του ωσ άνω ςυςτιματοσ. 

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο 12 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 προςβάςιμθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. Ειδικότερα, τα 

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 ψθφιακά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που 

υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά 

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. 
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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 προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γλϊςςα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

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 Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 

(Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από 

πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. 

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 Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 

ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο 

αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν 

οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. 

Επιτρζπεται αντίςτοιχα 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 Χάγθσ 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. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 

μποροφν να υποβάλλονται ςτθν Αγγλικι γλϊςςα, 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 γλϊςςα. 

2.1.5 Εγγυιςεισ 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ ςυμμετοχισ, καλισ εκτζλεςθσ, εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ και εγγφθςθσ 

ςυντιρθςθσ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ 

κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων β’ και γ’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/2016 που λειτουργοφν 

νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου 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.Σ.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. 
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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.Φ.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 προςφορϊν, 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 (Βλ. ΡΑΑΤΘΜΑ V: 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΕΣ ΕΡΙΣΤΟΛΕΣ) 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να 

διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ 

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 Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

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.  

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.  

3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 

ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

2.2.2.1 Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 

τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, θ οποία 

κακορίηεται ςε ποςοςτό 2% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ΦΡΑ μθ ςυνυπολογιηόμενων 

των δικαιωμάτων προαίρεςθσ και παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ και ανζρχεται ςυνολικά ςτο ποςό των 

20PROC006484442 2020-03-27



 

 

Σελίδα 21 

1.490,97€ (ςυμπεριλαμβανομζνου και του ποςοφ των υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ και επιςκευισ για το πρϊτο 

ζτοσ μετά τθν λιξθ τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ) 

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 ιτοι ζωσ τθν 30/6/2021, άλλωσ θ προςφορά 

απορρίπτεται. 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 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

2.2.2.3 Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 

διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 

2.2.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει 

εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ 

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 αμετάκλθτθ1 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),  

                                                             
1
 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 
ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ. 
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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, 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 

IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 

ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 

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

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

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

Διοικθτικοφ Συμβουλίου 

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 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) Πταν 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. 
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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.  

ι/και 

γ) Πταν 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 ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ: 

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 ΥΑ 

2063/Δ1632/2011 (Β’ 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 και οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) 

διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. 

Οι ανωτζρω κυρϊςεισ (αα & ββ) πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ 

2.2.3.3.(Δεν αφορά ςτθν παροφςα διακιρυξθ) 

 

2.2.3.4 Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ 

φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 

αναγκαςτικι διαχείριςθαπό 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.  

(γ) 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 
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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. 

2.2.3.5.(Δεν αφορά ςτθν παροφςα διακιρυξθ) 

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)2 και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει 

ότι 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 3. 

 

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. 

4412/2016. 

 

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. 

 

 

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

του ν. 4497/2017. 
3 Ρρβλ παρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016.   
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Κριτιρια επιλογισ 

2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 

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 Παράρτθμα XI του 

Προςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. τθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ 

μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ Δ, 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. 

2.2.5 Οικονομικι και Χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν/ παρζχουν:  

''ειδικό''4 ετιςιο κφκλο εργαςιϊν για τα ακόλουκα ζτθ (3 τελευταίεσ οικονομικζσ χριςεισ): 

ζτοσ (.............) κφκλοσ εργαςιϊν (.............) νόμιςμα (.............) 

ζτοσ (.............) κφκλοσ εργαςιϊν (.............) νόμιςμα (.............) 

ζτοσ (.............) κφκλοσ εργαςιϊν (.............) νόμιςμα (.............)  

 

Διλωςθ περί του ειδικοφ κφκλου εργαςιϊν ςτον τομζα δραςτθριοτιτων που αποτελεί το αντικείμενο τθσ 

ςφμβαςθσ, για τισ τρεισ (3) τελευταίεσ οικονομικζσ χριςεισ κατ’ ανϊτατο όριο, ςυναρτιςει τθσ 

θμερομθνίασ ςφςταςθσ του οικονομικοφ φορζα ι ζναρξθσ δραςτθριοτιτων του, εφόςον είναι διακζςιμεσ 

οι πλθροφορίεσ για τον εν λόγω κφκλο εργαςιϊν από τα οποία κα προκφπτει ότι το φψοσ του ςυνολικοφ 

ειδικοφ κφκλου εργαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ, κατά ζτοσ, είναι ίςο με ι μεγαλφτερο από  το 1/2 τθσ 

προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ τθσ διακιρυξθσ που αντιςτοιχεί για τθν προμικεια του εξοπλιςμοφ. Αν ο 

οικονομικόσ φορζασ λειτουργεί για χρόνο μικρότερο τθσ τριετίασ κα υποβάλλει διλωςθ για όςο χρόνο 

λειτουργεί. 

 

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 

οριηόμενα ςτο άρκρο 19 του ν. 4412/2016. 

2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

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

οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται: 

                                                             
4
 Ο ''ειδικόσ'' κφκλοσ εργαςιϊν αναφζρεται ςτον τομζα δραςτθριοτιτων που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ  
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Να ζχουν εκτελζςει τουλάχιςτον μία ςφμβαςθ προμθκειϊν ίδιου ι παρόμοιου είδουσ κατά τθν διάρκεια 

τθσ τελευταίασ τριετίασ. 

2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

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

να εφαρμόηουν πιςτοποιθτικό ISO ςειράσ 9000 (ΕΝ ISO 9001/08) και  ISO 13485/03 (διακίνθςθ και τεχνικι 

υποςτιριξθ Ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων)  (ι ιςοδφναμο) του προμθκευτι, να ςυμμορφϊνονται με τθν 

ΚΥΑ ΔΥ8δ/ΓΡ/1348/2004 «Αρχζσ και κατευκυντιριεσ γραμμζσ ορκισ πρακτικισ διανομισ 

ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων» (ΦΕΚ 32/Β/16-01-2004) ωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει και να είναι 

ενταγμζνοι ςε πρόγραμμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ Α.Θ.ΘΕ βάςει του π.δ. 117/2004 και αυτι να 

αποδεικνφεται (με ποινι αποκλειςμοφ) με τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά. 

2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια ςχετικά με τθν οικονομικι και 

χρθματοοικονομικι επάρκεια (τθσ παραγράφου 2.2.5), τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 

παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 

δεςμϊν τουσ με αυτοφσ (άρκρο 78, παρ. 1, ν.4412/2016). 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.  

Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν 

και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ΣΤϋ του Μζρουσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ 

του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, 

μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ 

εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ. 

 

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 

ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω 

οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ. 

 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 

ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

2.2.9.1 Προκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν 

 

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, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 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 ΙΙ το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986 και. 
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Το ΕΕΕΣ 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 

Ραραρτιματοσ 15. Διευκρινίηεται ότι το ΕΕΕΣ ζχει αναρτθκεί ςε μορφι αρχείων .pdf και .xml ςτθν 

διαδικτυακι πφλθ του ΕΣΘΔΘΣ ςτον παρόντα διαγωνιςμό. 

 
Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 

προςφορϊν. 

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 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.  

Ωσ 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. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα 

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. 4412/2016. 

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 

κατά περίπτωςθ ( παράγραφοι 2.2.5 -2.2.6 τθσ παροφςασ.) 

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, 2.2.3.4 

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, 

                                                             
5
 Στθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ http://www.promitheus.gov.gr , αναρτϊνται  οδθγίεσ για τθν θλεκτρονικι ςυμπλιρωςθ του 

ΕΕΕΣ και ςυμβουλζσ ςχετικά με τθ χριςθ τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ. Θ νζα θλεκτρονικι υπθρεςία Promitheus ESPDint  δίνει τθν 
δυνατότθτα θλεκτρονικισ ςυμπλιρωςθσ και διαχείριςθσ του ΕΕΕΣ. https://espdint.eprocurement.gov.gr/  
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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 ιςχφουν. 

 

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

i) οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ τρεισ 

(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ και  

ii) οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 

υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνιςιου 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  6: 

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 του. 

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 2.2.3.27 και 2.2.3.48 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 

αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ που να είναι ςε ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ 

                                                             
6
 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 Χάγθσ) 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.   
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ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχουν εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ 

πριν από τθν υποβολι του.  

Επίςθσ, για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 περ. α πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ 

υποβάλλονται επίςθσ: 

 Υπεφκυνθ διλωςθ όπου αναφζρονται οι οργανιςμοί κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ 

αςφάλιςθσ) ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλλει ειςφορζσ. 

 Υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεων του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

 

Ειδικότερα 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 Εςόδων9. 

 

 

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 τθν υποβολι του, 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.  

Σθμειϊνεται ότι:  

1) 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 πιςτοποιθτικοφ. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο 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 περιπτϊςεισ α και β και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα 

ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μποροφν να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ 

                                                                                                                                                                                                          
7
 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 του άρκρου 22 από τον προςωρινό ανάδοχο, 

μζςω του υποςυςτιματοσ ςτον φάκελο «Δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου» 
8
 Εφόςον θ ανακζτουςα αρχι τθν επιλζξει ωσ λόγο αποκλειςμοφ. 

9 Με εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ”, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτοtaxisnet. 
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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 περιπτϊςεισ α και 

β και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω 

του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81. 

 

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)(Δεν αφορά ςτθν παροφςα διακιρυξθ) 

 

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. 

 

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.10 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 

Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ. 

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. 

Σθμειϊνεται ότι: τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 

(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται δεκτά εφόςον 

ζχουν εκδοκεί ζωσ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν ςφμφωνα με τισ 

ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

                                                             
10

 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 . 
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Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 

οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν Διλωςθ περί του ειδικοφ κφκλου εργαςιϊν ςτον τομζα δραςτθριοτιτων 

που αποτελεί το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, για τισ τρεισ (3) τελευταίεσ οικονομικζσ χριςεισ κατ’ ανϊτατο 

όριο, ςυναρτιςει τθσ θμερομθνίασ ςφςταςθσ του οικονομικοφ φορζα ι ζναρξθσ δραςτθριοτιτων του, 

εφόςον είναι διακζςιμεσ οι πλθροφορίεσ για τον εν λόγω κφκλο εργαςιϊν. Αν ο οικονομικόσ φορζασ 

λειτουργεί για χρόνο μικρότερο τθσ τριετίασ κα υποβάλλει διλωςθ για όςο χρόνο λειτουργεί. Εάν ο 

οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω δικαιολογθτικά, 

μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο 

κατάλλθλο ζγγραφο. 

 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν 

κατάλογο των κυριότερων παραδόςεων για τθν προμικεια του είδουσ  που πραγματοποιικθκαν τθν 

τελευταία τριετία, κατά μζγιςτο όριο, με αναφορά του αντίςτοιχου ποςοφ, τθσ θμερομθνίασ και του 

δθμόςιου ι ιδιωτικοφ παραλιπτθ. 

 

Οι παραδόςεισ αποδεικνφονται, εάν ο αποδζκτθσ είναι δθμόςια αρχι (πχ δθμόςιο νοςοκομείο), με 

πιςτοποιθτικά τα οποία ζχουν εκδοκεί ι κεωρθκεί από τθν αρμόδια αρχι και εάν ο αποδζκτθσ είναι 

ιδιωτικόσ φορζασ (πχ ιδιωτικι κλινικι ι ιατρικό κζντρο), με τα αντίςτοιχα παραςτατικά ι, εφόςον δεν 

προβλζπεται θ ζκδοςθ παραςτατικϊν ι δεν υπάρχουν παραςτατικά, με υπεφκυνθ διλωςθ του αγοραςτι 

και, εάν τοφτο δεν είναι δυνατό, του αναδόχου τθσ προμικειασ.       

 

Εάν θ επιχείρθςθ λειτουργεί ι αςκεί επιχειρθματικι δραςτθριότθτα ι διακζτει το ηθτοφμενο από τθν 

διακιρυξθ προϊόν για χρονικό διάςτθμα μικρότερο τθσ ωσ άνω κακοριηόμενθσ τριετίασ, υποβάλλει τον 

κατάλογο παραδόςεων που ζχει πραγματοποιιςει κατά το διάςτθμα αυτό. 

Ο κατάλογοσ προτείνεται να ζχει τθν μορφι του ακόλουκου υποδείγματοσ : 

 

Υπόδειγμα Καταλόγου Ραραδόςεων 

α/α ΡΕΛΑΤΘΣ 

(ΔΘΜΟΣΙΟΣ ϋΘ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 

ΡΑΑΛΘΡΤΘΣ 

ΣΥΝΤΟΜΘ 

ΡΕΙΓΑΦΘ 

ΤΘΣ 

ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ 

ΘΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΞΘΣ 

& ΛΘΞΘΣ 

ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΤΘΣ 

ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ 

Ρ/Υ ΤΘΣ 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ

Σ 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ 

ΣΥΝΤΘΘΣΘ 

1       

2       

κοκ       

 

Ειδικά θ ςτιλθ «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ» ςυμπλθρϊνεται με μία εκ των επιλογϊν : πιςτοποιθτικό 

Δθμόςιασ Αρχισ / πρωτόκολλο παραλαβισ Δθμόςιασ Αρχισ / υπεφκυνθ διλωςθ πελάτθ-ιδιϊτθ ι 

υπεφκυνθ διλωςθ υποψθφίου αναδόχου ι προμθκευτι. 

Τζλοσ ςτθν ςτιλθ «ΣΥΝΤΘΘΣΘ» αναφζρεται αν τα μθχανιματα αυτά ςυντθροφνται από ζγκριτο και 

κατάλλθλα εκπαιδευμζνο προςωπικό τθσ προμθκεφτριασ εταιρείασ. 
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Αν το φψοσ του προχπολογιςμοφ είναι εκπεφραςμζνο ςε ξζνο νόμιςμα, πρζπει ςτον κατάλογο να 

απεικονίηεται ςε ευρϊ, με βάςθ τθν ιςχφουςα κατά τον χρόνο υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ ιςοτιμία, θ οποία 

επίςθσ πρζπει να αναγράφεται.  

Ελάχιςτο επίπεδο τεχνικισ ι/και επαγγελματικισ επάρκειασ για τθ ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ 

διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν κεωρείται οι Ρροςφζροντεσ να ζχουν παραδϊςει (όπωσ κα 

πρζπει να προκφπτει από τον ωσ άνω κατάλογο) ζνα (1) τουλάχιςτον ίδιο ι παρόμοιο είδοσ με αυτά που 

ηθτοφνται με τθν παροφςα διακιρυξθ και για τα οποία ζχουν υποβάλλει προςφορά, κατά τθν 

προθγοφμενθ τριετία ςτισ χϊρεσ τθσ ΕΕ ι του ΕΟΧ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που κεμελιϊνουν το ςχετικό 

δικαίωμα ςτθν ΣΔΣ που ςυνάφκθκε ςτα πλαίςια του ΡΟΕ. Σε περίπτωςθ που ο Συμμετζχων αποτελεί 

Ζνωςθ / Κοινοπραξία, επιτρζπεται θ μερικι κάλυψθ τθσ απαίτθςθσ, αρκεί όμωσ ςυνολικά αυτι να 

καλφπτεται από τθν Ζνωςθ. 

Το δικαίωμα του προςφζροντα να ςτθρίηεται ςτισ δυνατότθτεσ άλλων φορζων αποδεικνφεται με 

υπεφκυνθ διλωςθ του τρίτου που προςφζρει τουσ πόρουσ του με αναφορά ςτο ζργο, ςτον υποψιφιο 

προςφζροντα και ςτουσ ςχετικοφσ πόρουσ, ι για νομικά πρόςωπα και απόφαςθ του Διοικοφντοσ Οργάνου 

του με ανάλογο περιεχόμενο, ι ιδιωτικό ςυμφωνθτικό μεταξφ των μερϊν με ανάλογο προσ τθν υπεφκυνθ 

διλωςθ περιεχόμενο. Τυχόν διαφορετικοί τρόποι απόδειξθσ κα εκτιμθκοφν ςτο πλαίςιο του ιςχφοντοσ 

κανονιςτικοφ πλαιςίου. 

 

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 πιςτοποιθτικά 

εκδιδόμενα από επίςθμα ινςτιτοφτα ι επίςθμεσ υπθρεςίεσ ελζγχου τθσ ποιότθτασ, αναγνωριςμζνων 

ικανοτιτων . Διευκρινίηεται ότι τα ςχετικά πιςτοποιθτικά κα πρζπει να είναι ΣΕ ΙΣΧΥ 

 

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 

μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ) , προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ 

το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ 

περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ 

καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. 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 ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι αυτοφ, 

εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά 

περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, 

πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. 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. 

 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθν νομοκεςία τθσ χϊρασ 

εγκατάςταςθσ αποδεικτικά ζγγραφα,  και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου 

εκπροςϊπου από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθν νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 

εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 
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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 ςφςταςι 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 καταλόγουσ 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.  

 

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.11 

 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ 

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 

βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ όπωσ αναφζρονται αναλυτικά ςτθν παράγραφο 2.3.2 τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ. 

                                                             
11

 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 
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2.3.2 Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν 

Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ ομαδοποιοφνται ςε δφο επί μζρουσ Ομάδεσ Κριτθρίων, 

τθν Ομάδα Α και τθν Ομάδα Β. Οι ομάδεσ αυτζσ με τουσ αντίςτοιχουσ ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ κάκε μιασ 

ςτο ςφνολο τθσ βακμολογίασ, ζχουν ωσ ακολοφκωσ : 

ΟΜΑΔΑ ΚΙΤΘΙΩΝ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ, ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΚΑΙ ΑΡΟΔΟΣΘΣ με ςυντελεςτι βαρφτθτασ 

ομάδασ 70% ςτο ςφνολο (εβδομιντα τοισ εκατό). 

ΟΜΑΔΑ ΚΙΤΘΙΩΝ Β: ΤΕΧΝΙΚΘ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΘ με ςυντελεςτι βαρφτθτασ ομάδασ 30% ςτο 

ςφνολο (τριάντα τοισ εκατό). 

Θ επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, για κάκε οικονομικό φορζα που ζχει φκάςει μζχρι αυτό το 

ςτάδιο, αξιολογεί το προςφερόμενο μθχάνθμα ςφμφωνα με τον Ρίνακα 1 ο οποίοσ περιζχει αναλυτικά τα 

κριτιρια με τον ςυντελεςτι βαρφτθτασ. 

 

ΡΙΝΑΚΑΣ  1 : Κριτιρια αξιολόγθςθσ και ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ για τθν Ρρομικεια και Εγκατάςταςθ 

Φορθτοφ Ακτινοςκοπικοφ  C-ARM Ορκοπεδικοφ 

ΟΜΑΔΑ Α1  :  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ  ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΚΑΙ ΑΡΟΔΟΣΘΣ 

Α/Α ΚΙΤΘΙΟ i ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΚΙΤΘΙΟΥ, βi 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ 

ΒΑΥΤΘΤΑΣ 

ΚΙΤΘΙΟΥ, ςi 

i  =  1 Κριτιριο Αξιολόγθςθσ με α/α 1 (ΡΑΑΤΘΜΑ 1, )  2% 

i  =  2 Κριτιριο Αξιολόγθςθσ με α/α 2(ΡΑΑΤΘΜΑ 1, )  6% 

i  =  3 Κριτιριο Αξιολόγθςθσ με α/α 3(ΡΑΑΤΘΜΑ 1, )  6% 

i  =  4 Κριτιριο Αξιολόγθςθσ με α/α 4 (ΡΑΑΤΘΜΑ 1, )  6% 

i  =  5 Κριτιριο Αξιολόγθςθσ με α/α  5 (ΡΑΑΤΘΜΑ 1, )  5% 

i  =  6 Κριτιριο Αξιολόγθςθσ με α/α  6 (ΡΑΑΤΘΜΑ 1, )  5% 

i  =  7 Κριτιριο Αξιολόγθςθσ με α/α 7 (ΡΑΑΤΘΜΑ 1, )  4% 

i  =  8 Κριτιριο Αξιολόγθςθσ με α/α 8 (ΡΑΑΤΘΜΑ 1, )  5% 

i  =  9 Κριτιριο Αξιολόγθςθσ με α/α  9 (ΡΑΑΤΘΜΑ 1, )  5% 

i  =  10 Κριτιριο Αξιολόγθςθσ με α/α  10 (ΡΑΑΤΘΜΑ 1,)   2% 

i  =  11 Κριτιριο Αξιολόγθςθσ με α/α 11 (ΡΑΑΤΘΜΑ 1, )  4% 

i  =  12 Κριτιριο Αξιολόγθςθσ με α/α 12 (ΡΑΑΤΘΜΑ 1, )  4% 

i  =  13 Κριτιριο Αξιολόγθςθσ με α/α 13 (ΡΑΑΤΘΜΑ 1, )  2% 

i  =  14 Κριτιριο Αξιολόγθςθσ με α/α  14 (ΡΑΑΤΘΜΑ 1, )  5% 

i  =  15 Κριτιριο Αξιολόγθςθσ με α/α  15 (ΡΑΑΤΘΜΑ 1, )  2% 

i  =  16 Κριτιριο Αξιολόγθςθσ με α/α 16 (ΡΑΑΤΘΜΑ 1, )  2% 

i  =  17 Κριτιριο Αξιολόγθςθσ με α/α 17 (ΡΑΑΤΘΜΑ 1, )  2% 

i  =  18 Κριτιριο Αξιολόγθςθσ με α/α 18 (ΡΑΑΤΘΜΑ 1, )  3% 

Συντελεςτισ Βαρφτθτασ Ομάδασ Α1 ςτο ςφνολο 70 % 

ΟΜΑΔΑ Β1  :  ΤΕΧΝΙΚΘ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ - ΚΑΛΥΨΘ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΚΙΤΘΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΚΙΤΘΙΟΥ, βi 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ 

ΒΑΥΤΘΤΑΣ 

ΚΙΤΘΙΟΥ, ςi 
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i  =  19 
Χρόνοσ ποςοτικισ και ποιοτικισ Ραράδοςθσ: 90 

θμζρεσ 
 3% 

i  =  20 
Ρρόγραμμα Εκπαίδευςθσ για τουσ χριςτεσ και 

τεχνικοφσ ΒΙΤ 
 4% 

i  =  21 
Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ : Διάρκεια (τουλάχιςτον 3 

ζτθ) 
 15% 

i  = 22 Ρερίοδοσ πλιρουσ ςυντιρθςθσ – επιςκευϊν  8% 

Συντελεςτισ Βαρφτθτασ Ομάδασ Β1 ςτο ςφνολο 30 % 

 

Για κάκε προςφορά βακμολογοφνται τα επί μζρουσ κριτιρια των ομάδων αυτόνομα με βάςθ τουσ 

100 βακμοφσ. Θ βακμολογία ενόσ κριτθρίου είναι 100 για τισ περιπτϊςεισ που καλφπτονται ακριβϊσ όλοι 

οι όροι και οι απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου. Θ βακμολογία αυτι 

μπορεί να αυξάνεται μζχρι 120 βακμοφσ για τισ περιπτϊςεισ που υπερκαλφπτονται οι ωσ άνω όροι και 

απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου. 

Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν αποκλίςεισ 

από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ. 

 

H ςτακμιςμζνθ βακμολογία του i κριτθρίου τϊρα, είναι το γινόμενο τθσ βακμολογίασ βiτου κριτθρίου 

που λαμβάνει από τθν επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ επί τον ςυντελεςτι βαρφτθτασ ςi του 

κριτθρίου όπωσ αυτόσ δίνεται ςτον ανωτζρω Ρίνακα (1, 2 αντίςτοιχα), ιτοι  :   

 

Στακμιςμζνθ βακμολογία του  i κριτθρίου= (βi * ςi)      (ΤΥΡΟΣ  1) 

 

όπου   i = 1,2,3….n ,   ο α/α του κριτθρίου 

 

Θ Συνολικι Βακμολογία (ΣΒj) τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ του j προςφζροντοσ είναι το άκροιςμα των 

ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων που περιζχει ο ωσ άνω Ρίνακασ, όπωσ προκφπτουν από 

τον Τφπο 1 ανωτζρω, ιτοι:        

Συνολικι Βακμολογία ΣΒj τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ του j προςφζροντοσ  =   ΣΒj=  Σ (βi * ςi) 

(ΤΥΡΟΣ  2)όπου: 

j = 1, 2 … αρικμόσ προςφερόντων των οποίων οι προςφορζσ ζχουν φκάςει μζχρι αυτό το ςτάδιο και δεν 

απορρίφκθκαν κατά τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και τθσ τεχνικισ προςφοράσ 

i = 1,  2,  …,n   ο αφξων αρικμόσ  (α/α) του υπό ανάλυςθ κριτθρίου 

Σε όλουσ τουσ ανωτζρω υπολογιςμοφσ θ ςτρογγυλοποίθςθ φκάνει ςτο δεφτερο δεκαδικό ψθφίο. Το τρίτο 

δεκαδικό ψθφίο αποκόπτεται όταν ζχει τιμζσ, 1, 2, 3, 4,  ςτρογγυλεφεται δε προσ τα άνω όταν ζχει τιμζσ 5, 

6, 7, 8, 9.  

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ /ελζγχου των τεχνικϊν και οικονομικϊν προςφορϊν, θ Επιτροπι 

Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ υπολογίηει, τισ ανθγμζνεσ τιμζσ ςφγκριςθσ Λ jτων αποδεκτϊν 

προςφορϊν και κατατάςςει τισ προςφορζσ αυτζσ ςε Συγκριτικό Ρίνακα με αφξουςα ςειρά του Λj, 

λαμβανομζνων υπόψθ μζχρι δφο (2) δεκαδικϊν ψθφίων, αποκόπτοντασ το τρίτο ι ςτρογγυλεφοντασ προσ 

τα πάνω όπωσ αναφζρεται και προθγουμζνωσ,  ςφμφωνα με τον παρακάτω τφπο (ΤΥΡΟΣ 3) : 
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Λj = 

Συνολικι τιμι προςφοράσ (KJ) 

Συνολικι βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ (ΣΒj) 

(ΤΥΡΟΣ 3) 

Ππου 

Λj θ Ανθγμζνθ Τιμι Σφγκριςθσ τθσ προςφοράσ του j προςφζροντοσ, όπωσ προκφπτει από τον τφπο (3) άνω 

KJ θΣυνολικι Τιμι Ρροςφοράσ του j προςφζροντοσ, θ οποία δίδεται από τον τφπο: 

KJ= ΡJ+ Σj*0,75 = ΡJ + *Τ1J*(10-ρJ)] *0,75 

(ΤΥΡΟΣ 4) 

δθλαδι προκφπτει ωσ άκροιςμα :  

 

1. τθσ προτεινόμενθσ τιμισ προμικειασ – εγκατάςταςθσ – παράδοςθσ ςε πλιρθ λειτουργία, Ρj, όπωσ αυτι 

ςυμπλθρϊκθκε από τον j προςφζροντα ςτο πεδίο : «ΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΘ ΤΙΜΘ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ, 

(ολογράφωσ), Ρ» του ΡΙΝΑΚΑ Ρ1 του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ ΙV τθσ διακιρυξθσ και περιζχεται ςτον 

ςφραγιςμζνο επιμζρουσ φάκελο με τθν ζνδειξθ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ και  

2. τθσ προτεινόμενθσ ςυνολικισ τιμισ πλιρουσ ςυντιρθςθσ για μία δεκαετία, Σj, όπωσ αυτι 

ςυμπλθρϊκθκε από τον j προςφζροντα ςτο πεδίο «ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΤΙΜΘ ΡΛΘΟΥΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ - ΕΡΙΣΚΕΥΘΣ 

(ολογράφωσ), Σ» τθσ ςτιλθσ 3 (χωρίσ ΦΡΑ) και τθσ γραμμισ α/α 3, του ΡΙΝΑΚΑ Ρ2 του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ 

IVϋτθσ διακιρυξθσ, προκφπτει από τον τφπο : Σj = Τ1j * (10-ρj) και περιζχεται ςτον ςφραγιςμζνο επιμζρουσ 

φάκελο με τθν ζνδειξθ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ, πολλαπλαςιαςμζνθ επί τον ςυντελεςτι 0,75  

όπου 

j = 1, 2 …o αρικμόσ προςφερόντων των οποίων οι προςφορζσ ζχουν φκάςει μζχρι αυτό το ςτάδιο και δεν 

απερρίφκθςαν κατά τθν τεχνικι αξιολόγθςθ.   

Τ1j είναι θ ετιςια τιμι πλιρουσ ςυντιρθςθσ – επιςκευισ, χωρίσ ΦΡΑ, για τα πρϊτο ζτοσ μετά τθν λιξθ τθσ 

περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ που προτείνει ο j προςφζρων και ςυμπλθρϊνει ςτο αντίςτοιχο 

πεδίο (ςτιλθ 3 και γραμμι α/α 1) του πίνακα Ρ2 του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ IVϋ τθσ διακιρυξθσ.  

ρj θ διάρκεια ςε ζτθ τθσ προτεινόμενθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, θ οποία πρζπει να 

αναγραφεί από τον j προςφζροντα ςτο πεδίο τθσ ςτιλθσ 6 και τθσ γραμμισ α/α 1, του πίνακα Ρ2 του 

ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ IV τθσ διακιρυξθσ. 

 

ΣΒjθ Συνολικι Βακμολογία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ του j προςφζροντοσ, όπωσ προκφπτει από τον Τφπο 

(2) ανωτζρω. 

Ωσ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ τθν βζλτιςτθ ςχζςθ ποιότθτασ - 

τιμισ, είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο λόγο τθσ Συνολικισ Τιμισ Ρροςφοράσ Kj προσ τθν 

Συνολικι Βακμολογία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ ΣΒjδθλ. εκείνθ με τθν μικρότερθ ανθγμζνθ τιμι 

ςφγκριςθσ Λj. 

 

Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι βακμολογία 

(Λj) μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων, θ ανακζτουςα αρχι κατατάςςει τισ προςφορζσ κατά 

φκίνουςα ςειρά τθσ Συνολικισ Βακμολογίασ τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ ΣΒj και προκρίνεται θ προςφορά με 

τθν μεγαλφτερθ Συνολικι Βακμολογία Τεχνικισ Ρροςφοράσ. Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ και ςτθν Συνολικι 

Βακμολογία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ, θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 

οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςφορζσ ςφμφωνα με το  άρκρο 90  του 
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Ν.4412/2016. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν των 

οικονομικϊν φορζων (άρκρο 90 του ν.4412/2016). 

Με βάςθ τθν τελικι κατάταξθ των προςφορϊν που ζχει προκφψει από τθν παραπάνω διαδικαςία, 

προκρίνεται ωσ υποψιφιοσ Ανάδοχοσ του Ζργου ο πρϊτοσ ςτθν κατάταξθ του Συγκριτικοφ Ρίνακα.   

Θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα ςτθριχκεί αποκλειςτικά και μόνο ςτα ανωτζρω κριτιρια. 

 

Θ ετιςια ςφμβαςθ ςυντιρθςθσ για τα εναπομείναντα ζτθ κα υπογραφεί κατόπιν εγκρίςεωσ τθσ 

αντίςτοιχθσ δαπάνθσ από το ΔΣ του ΓΝ Τρικάλων μετά τθ λιξθ του χρόνου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ και 

μετά το 1ο ζτοσ ςυντιρθςθσ. Θ ςφμβαςθ αυτι κα ανανεϊνεται και κα ςυνάπτεται με βάςθ τθν αρχικι τιμι 

Τ1 όπωσ ζχει υποβλθκεί από τον ανάδοχο ςτθν προςφορά του. 

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτα ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ Ι, ΙΙΙ, &IV τθσ 

Διακιρυξθσ για το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ (προμικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ και υπθρεςιϊν 

πλιρουσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ). 

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψθφιακά 

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. 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν 

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 ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο 

ν.4412/2016 (άρκρα 36 και 37) και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β/2-6-2017) 

«Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 

υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ.)». 

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)» και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι 

πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.  

 

Σφμφωνα με το άρκρο 92 του ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει οι αλλοδαποί οικονομικοί 

φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ με χριςθ προθγμζνθσ 
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ψθφιακισ 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 προςφορά κα πρζπει να 

ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται  θ 

χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι ςτθ χϊρα προζλευςθσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ 

προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ για τθν ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ 

υπεφκυνθ διλωςθ του προθγοφμενου εδαφίου φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. 

 

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 (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 διακιρυξθ. 

(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 χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 

4412/16 και υποβάλλονται ςτον οικείο (υπο)φάκελο ωσ ξεχωριςτό αρχείο.  

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 ψθφιακά 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] 
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Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και οι οικονομικοί όροι δεν ζχουν υποβλθκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ 

ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα 

ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ιδίωσ τθν ΤΕΧΝΙΚΘ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ του) 

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 τθν 

χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ, με τθν 

επιφφλαξθ των αναφερκζντων ςτθν τελευταία υποπαράγραφο τθσ παρ. 2.4.2.1 του παρόντοσ για τουσ 

αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ. 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ οποία 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, είτε 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.   

 

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 τον 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 Χάγθσ (Apostille).Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και 

δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΚ, 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. 

Διευκρινίηεται ότι, για τθν ομαλι και πιο γριγορθ διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ, οι οικονομικοί 

φορείσ κα πρζπει να προςκομίςουν ςε ζντυπθ μορφι και τα τεχνικά φυλλάδια ι προςπζκτουσ ι 

βεβαιϊςεισ ςτα οποία γίνονται παραπομπζσ ςτο φφλλο Συμμόρφωςθσ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν και 

Ειδικϊν Πρων. 
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2.4.3 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά» 

2.4.3.1 ΦΑΚΕΛΟ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ» 

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

περιλαμβάνουν: 

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 3 του 

άρκρου 79 και το άρκρο 79Α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.9.1 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων 

τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 

5θσ ΥΡΕ (www.dypethessaly.gr). (βλ. ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ τθσ διακιρυξθσ) 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάκε 

οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. 

β)εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τo άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 

τθσ παροφςασ διακιρυξθσ (ΡΑΑΤΘΜΑ V) 

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.). 

 

2.4.3.2 ΦΑΚΕΛΟ «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί 

από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ” του Ραραρτιματοσ Ι 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 Ραράρτθμα12. 

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 

υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

Ειδικότερα, ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ κα πρζπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά και επί ποινι 

αποκλειςμοφ τα παρακάτω ςτοιχεία: 

1.Ρίνακα περιεχομζνων (ευρετιριο) με τα ςτοιχεία του φακζλου τθσ τεχνικισ προςφοράσ 

2.Ρλιρθ αναλυτικι «Τεχνικι Ρεριγραφι» ςτθν ελλθνικι γλϊςςα για τον προςφερόμενο εξοπλιςμό 

(ΡΑΑΤΘΜΑ Ι) 

                                                             
12

 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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3. Ρλιρεσ «Φφλλο Συμμόρφωςθσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν» με βάςει τισ οδθγίεσ του Ραραρτιματοσ ΙΙΙ 

τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και ςφμφωνα με τα όςα ηθτοφνται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Ι. Σθμειϊνεται ότι το 

Φφλλο Συμμόρφωςθσ ςε επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ (ςτον αντίςτοιχο 

διαγωνιςμό) και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 5θσ ΥΡΕ. 

4. Ο προςφζρων κα πρζπει να επιςυνάψει τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά ISO (εργοςταςίου καταςκευισ) 

ΣΕ ΙΣΧΥ και τα πιςτοποιθτικά ςιμανςθσ CE ΣΕ ΙΣΧΥ, ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ 

διακιρυξθσ και ειδικότερα τθν ενότθτα Δ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν (ΡΑΑΤΘΜΑ Ι)  

5. Ο προςφζρων κα πρζπει να επιςυνάψει υλικό τεκμθρίωςθσ βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ 

καταλλθλόλθτα του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ, και θ ςυμμόρφωςθ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

ςφμφωνα με  το ΡΑΑΤΘΜΑ Ι τθσ διακιρυξθσ. Το υλικό τεκμθρίωςθσ περιλαμβάνει prospectus, ςευμικά 

τσλλάδια καςαρκεσαρςώμ , αμαλσςικέπ ςευμικέπ πεοιγοατέπ ςξσ ενξπλιρμξύ ή ςξσ ςοόπξσ διαρύμδερηπ 

και λειςξσογίαπ, αματξοέπ μεθξδξλξγίαπ εγκαςάρςαρηπ και σπξρςήοινηπ, ξδηγίεπ και εγυειοίδια υοήρεωπ, 

ρσμξδεσςικά ςευμικά ή / και καςαρκεσαρςικά ρυέδια, service manuals, καςάλληλα ρυήμαςα, εικόμεπ, 

τωςξγοατίεπ, πιρςξπξιηςικά, δικαιξλξγηςικά και όςι άλλξ ςεκμηοιωςικό ρςξιυείξ διαθέςει πξσ απξδεικμύει 

ςημ ρσμμόοτωρη ςξσ ποξρτεοόμεμξσ ρσγκοξςήμαςξπ με ςιπ απαιςήρειπ ςωμ ςευμικώμ ποξδιαγοατώμ και 

με ςιπ λξιπέπ σπξυοεώρειπ και όοξσπ, ώρςε μα είμαι εύκξλη η ανιξλόγηρη από ςημ αομόδια επιςοξπή. 

6. Ζγγραφθ διλωςθ για τον χρόνο παράδοςθσ και εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ ςφμφωνα με τθν 

ενότθτα Γ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν (ΡΑΑΤΘΜΑ Ι) 

7.Ρλιρθσ περιγραφι και αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ για τουσ χριςτεσ, ωσ και αντίγραφο των 

αναγκαίων βοθκθμάτων ι πινάκων ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα (ςφμφωνα με τθν ενότθτα Ε «Εκπαίδευςθ» 

των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, ΡΑΑΤΘΜΑ Ι) 

8. Ζγγραφθ διλωςθ για τθν διάρκεια καλισ λειτουργίασ ςφμφωνα με τα ηθτοφμενα τθσ διακιρυξθσ και 

τθν ενότθτα Β των τεχνικϊν προδιαγραφϊν (ΡΑΑΤΘΜΑ Ι) 

9. Ζγγραφθ βεβαίωςθ του προμθκευτι ότι αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να διακζτει ςτο Νοςοκομείο 

ανταλλακτικά του προςφερόμενου είδουσ για δζκα (10) τουλάχιςτον ζτθ από τθν παράδοςθ αυτοφ 

ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ και ειδικότερα τθν ενότθτα Β των τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν ΡΑΑΤΘΜΑ Ι τθσ διακιρυξθσ. 

10. Ρλιρθ Κατάλογο με όλα τα ανταλλακτικά και αναλϊςιμα του μθχανιματοσ ΧΩΙΣ ΤΙΜΕΣ 

11. Ζγγραφθ διλωςθ για διάρκεια χρόνου πλιρουσ ςυντιρθςθσ επιςκευισ κακϊσ και αναλυτικι 

περιγραφι των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ και επιςκευισ με βάςθ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ 

και ειδικότερα τθν ενότθτα Β (ΡΑΑΤΘΜΑ Ι) 

12. Ζγγραφθ διλωςθ ότι διακζτει μόνιμα οργανωμζνο τμιμα τεχνικισ υποςτιριξθσ και service και 

προςκόμιςθ των αντίςτοιχων πιςτοποιθτικϊν βάςει τθσ ενότθτασ Β των τεχνικϊν προδιαγραφϊν 

(ΡΑΑΤΘΜΑ Ι) 

13. Ζγγραφθ διλωςθ όπου περιγράφονται αναλυτικά όλεσ οι αναγκαίεσ ενζργειεσ για τθν εγκατάςταςθ 

του εξοπλιςμοφ και βεβαίωςθ ότι όλεσ οι εργαςίεσ κα γίνουν με ευκφνθ και δαπάνθ του προμθκευτι 

ςφμφωνα με τα ηθτοφμενα τθσ διακιρυξθσ.  

Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ επικυμεί να λάβει επιτόπια γνϊςθ των ςυνκθκϊν του χϊρου 

εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ, θ επιτόπια επίςκεψθ κα πραγματοποιείται κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ 

και ϊρεσ ζπειτα από ςυνεννόθςθ με τον Ρροϊςτάμενο του Τμιματοσ Βιοϊατρικισ, τθλ.2431350753. 
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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 το ν. 4250/2014. Για τθν ομαλι και πιο γριγορθ 

διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ, οι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να προςκομίςουν ςε ζντυπθ 

μορφι και τα τεχνικά φυλλάδια ι prospectus του προςφερόμενου είδουσ. 

2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ 

οικονομικϊν προςφορϊν 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το κριτιριο κατακφρωςθσ τθσ  πλζον ςυμφζρουςασ από 

οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ. 

Ο (υπο) φάκελοσ «Οικονομικι Ρροςφορά», κα περιζχει τθν προςφορά του διαγωνιηόμενου για το 

ηθτοφμενο εξοπλιςμό, τόςο για τθν αγορά του όςο και για τθν ςυντιρθςι του ςε ευρϊ. Στισ τιμζσ αυτζσ 

είτε αναφζρεται ςτθν προςφορά είτε όχι, εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλεσ οι κρατιςεισ κακϊσ και 

κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, για τθν μεταφορά και παράδοςθ του εξοπλιςμοφ εντόσ του χϊρου του 

Νοςοκομείου,  διαμόρφωςθ του χϊρου, παράδοςι, εγκατάςταςθ, κζςθ ςε λειτουργία του εξοπλιςμοφ 

και εκπαίδευςθ του προςωπικοφ (τόςο των τεχνικϊν όςο και των χρθςτϊν) κακϊσ και ςυντιρθςι του 

ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ.  

Σθμειϊνεται ότι: ςτο ςφςτθμα κα ειςαχκεί χωριςτά θ τιμι χωρίσ ΦΡΑ για τθν προμικεια και εγκατάςταςθ 

του εξοπλιςμοφ και χωριςτά θ τιμι χωρίσ ΦΡΑ για τισ υπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ μετά τθν λιξθ 

του προςφερόμενου χρόνου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ.  

Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, ο 

προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι 

προςφορά του ψθφιακά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ςφμφωνα με το υπόδειγμα 

που υπάρχει ςτο Ραράρτθμα ΙV τθσ παροφςασ διακιρυξθσ) ςε μορφι pdf. 

 

Επιπρόςκετα, οι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να κατακζςουν: 

1. Συμπλθρωμζνουσ και ψθφιακά υπογεγραμμζνουσ τουσ Ρίνακεσ Ρ1 και Ρ2, οι οποίοι περιλαμβάνονται 

ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV και ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Ραραρτιματοσ 

2. Ρλιρθ Τιμοκατάλογο με όλα τα βαςικά ανταλλακτικά και αναλϊςιμα του μθχανιματοσ ςε περίπτωςθ 

που δεν υπάρχει ςφμβαςθ ςυντιρθςθσ και ζχει παρζλκει ο χρόνοσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ του 

εξοπλιςμοφ, και να δεςμευκοφν ότι οι μελλοντικζσ μεταβολζσ κα γίνονται ςφμφωνα με τθν αφξθςθ του 

τιμαρίκμου του προθγοφμενου ζτουσ (βλ. ΡΑΑΤΘΜΑ Ι, ΤΕΧΝΙΚΖΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΖΣ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ, ενότθτα 

Β) 

Σθμειϊνεται ότι:  

Α)  Απαγορεφεται θ αλλαγι ςτθ μορφι και ςτθν δομι των Ρινάκων Οικονομικισ Ρροςφοράσ, και 

επιβάλλεται απαραίτθτα θ χρθςιμοποίθςθ τουσ όπωσ αυτοί δίδονται από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτο 

Ραράρτθμα IV «ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΡΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ».  

Β)  Ο ςυμμετζχων κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να τεκμθριϊςει τθν Οικονομικι του Ρροςφορά, βαςιηόμενοσ 

ςτα ςτοιχεία τθσ Τεχνικισ του Ρροςφοράσ. Σε διαφορετικι περίπτωςθ θ Ε.Δ.Δ. του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
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δφναται να κεωριςει ότι οι παραπάνω πίνακεσ δεν ςυντάχκθκαν ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, 

και ότι θ προςφορά είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτιμιςεωσ, και να τθν απορρίψει ςτο ςφνολο τθσ. 

Γ)   Εάν οι τιμζσ ενόσ προςφζροντα είναι ιδιαίτερα χαμθλζσ, ιςχφουν όςα αναφζρονται ςτο Άρκρο 88 

Αςυνικιςτα χαμθλζσ προςφορζσ (άρκρο 69 τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ) του Ν.4412/2016. 

 

Θ τιμι για τθν προμικεια και εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ και των υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ δίνονται  ςε 

ευρϊ. Θ αναγραφι τθσ τιμισ ςε ευρϊ μπορεί να γίνεται με δφο ι περιςςότερα δεκαδικά ψθφία εφόςον 

χρθςιμοποιείται για τουσ ενδιάμεςουσ υπολογιςμοφσ. Το γενικό ςφνολο ςτρογγυλοποιείται ςε δφο 

δεκαδικά ψθφία. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 

κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν προμικεια και εγκατάςταςθ του 

εξοπλιςμοφ και τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ. Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και 

ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ. 

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.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. 

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ:  

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

β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 
4412/2016 και 

γ) θ προςφερόμενθ τιμι υπερβαίνει τθν προχπολογιςκείςα τιμι (προμικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ 
(1) και ςυντιρθςθ για το 1ο ζτοσ (2)) που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτθν 
παροφςα διακιρυξθ.  

ΡΟΣΟΧΘ :Επιςθμαίνεται ότι θ τελικι κατάταξθ των προςφορϊν που κα παρουςιαςτεί ςτο ςφςτθμα, 

μετά τθν αξιολόγθςθ και των οικονομικϊν προςφορϊν, δεν λαμβάνεται υπόψθ. Θ τελικι κατάταξθ των 

προςφορϊν κα γίνει από τθν αρμόδια επιτροπι ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται ςτθν παρ. 3.1.2 

«Αξιολόγθςθ προςφορϊν» τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

 

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 12 μθνϊν 

από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

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. 
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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 τα ων 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 ςτθν 

διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

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. (Χρόνοσ και τρόποσ 

υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενα Φακζλων ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ – ΤΕΧΝΙΚΘ 

ΡΟΣΦΟΑ), 2.4.4. (Ρεριεχόμενα Φακζλου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ 

προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ 

δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ , 

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, 

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 τθν παράγραφο 

3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

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 τθσ τιμισ 

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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2.4.7 Ειδικοί όροι – Απόςυρςθ προςφοράσ 

Αιτιματα επιςτροφισ των θλεκτρονικϊν προςφορϊν ικανοποιοφνται ΜΟΝΟ αν γίνουν 3 εργάςιμεσ 

θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των προςφορϊν, ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ τθσ παρ. 3 του άρκρου 15 τθσ ΥΑ 56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β/2-6-2017) ςχετικά με «Τεχνικζσ 

λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ» 

Μετά από τθν ανωτζρω θμερομθνία ο προςφζρων δεν ζχει δικαίωμα να αποςφρει τθν προςφορά του ι 

μζροσ αυτισ. Σε περίπτωςθ που θ προςφορά ι μζροσ αυτισ αποςυρκεί με τθν επιφφλαξθ των παρ. 2 και 3 

ςτο άρκρο 104 του ν. 4412/2016 περί οψιγενϊν μεταβολϊν, ο ςυμμετζχων υπόκειται ςε κυρϊςεισ και 

ειδικότερα: 

Α) ζκπτωςθ και απϊλεια κάκε δικαιϊματοσ για κατακφρωςθ 

Β) Κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ ςυμμετοχισ 
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3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ 

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν 

3.1.1 Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), 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 Ραραςκευι 29 Μαΐου 2020.και ϊρα 10.00π.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, ανά ςτάδιο, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο 

άρκρο 3.1.2 τθσ παροφςασ, κάκε προςφζρων που ςυνεχίηει ςε επόμενο ςτάδιο αποκτά πρόςβαςθ ςτισ 

λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ 

κάκε προςφοράσ που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν 

τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 

οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016.  

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

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 οργάνου.  

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 γίνεται ςφμφωνα με τα ςχετικϊσ προβλεπόμενα ςτον ν. 4412/2016 και τουσ 
όρουσ τθσ παροφςασ και 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 των άρκρων 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 αρχι 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 
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ΕΣΘΔΘΣ,  ςτουσ προςφζροντεσ μαηί με αντίγραφο των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και 

αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων. 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.  

Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι βακμολογία 

(ΛJ) μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων, θ ανακζτουςα αρχι κατατάςςει τισ προςφορζσ κατά 

φκίνουςα ςειρά τθσ Συνολικισ Βακμολογίασ τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ ΣΒj και προκρίνεται θ προςφορά με 

τθν μεγαλφτερθ Συνολικι Βακμολογία Τεχνικισ Ρροςφοράσ. Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ και ςτθν Συνολικι 

Βακμολογία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ, θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 

οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςφορζσ ςφμφωνα με το  άρκρο 90  του 

Ν.4412/2016. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν των 

οικονομικϊν φορζων (άρκρο 90 του ν.4412/2016). 

 

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. 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 εξαρχισ ζχει υποβλθκεί μία μόνο 

προςφορά, εκδίδεται μία απόφαςθ με τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων, ιτοι 

Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ Ρροςφοράσ. 

 

ΡΟΣΟΧΘ : Επιςθμαίνεται ότι θ τελικι κατάταξθ των προςφορϊν που κα παρουςιαςτεί ςτο ςφςτθμα, 

μετά τθν αξιολόγθςθ και των οικονομικϊν προςφορϊν, δεν λαμβάνεται υπόψθ. Θ τελικι κατάταξθ των 

προςφορϊν κα γίνει από τθν αρμόδια επιτροπι . 
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3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου – Δικαιολογθτικά 

προςωρινοφ αναδόχου 

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 από τθν κοινοποίθςθ τθσ 

ςχετικισ  ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ 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 τθσ παραγράφου 2.2.4 – 2.2.8 αυτισ. 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά  

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. 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 ζχει ςυνταχκεί 

μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Πταν υπογράφονται από 

τον ίδιο φζρουν ψθφιακι 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 υποβάλλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ των δζκα (10) θμερϊν 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 τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, 

θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί 

για τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. Το παρόν εφαρμόηεται αναλόγωσ 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 παράγραφοσ 5 εδάφιο αϋ του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ 

μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά  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– 2.2.8 

(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  
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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 του  

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 -2.2.8 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 ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 103 του ν. 4412/2016 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.  

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 

επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ 

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 

οριςτικά, , εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματα 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 και όταν ςυντρζξουν 
ςωρευτικά τα κάτωκι: 

α) ςε ςυμβάςεισ με εκτιμϊμενθ αξία άνω των εξιντα χιλιάδων (60.000) ευρϊ, 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 και 

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, 

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. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από το αρμόδιο 

γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει τθ ςφμβαςθ. 

 Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ 
του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  
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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 διαδικαςία του άρκρου 103 του ν. 4412/2016 για τον προςφζροντα 
που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ – Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία 

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 αρχισ 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 παράλειψθσ. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά 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 

PortableDocumentFormat (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι 

προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν 

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..  

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 τσθ 

ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι.  

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 τθν περ. α τσθ παρ. 1 του άρκρου 9 του 

πδ 39/2017. 
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• 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 τθν περ. α τθσ παρ. 1 του άρκρου 9 του πδ 

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 ςτθν διενζργεια τθσ διαδικαςίασ. 

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 τσθ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ι αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο. 

Υπομνιματα επί των απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικι αιτιολογίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κατατίκενται 

μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ. 

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

ΑΕΡΡ. 

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 αρμόδιου Δικαςτθρίου . Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων ζνδικων βοθκθμάτων 

ζχει και θ Ανακζτουςα Αρχι, αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι. Με τα ζνδικα 

βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ άιτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν 

Απόφαςθ τσθ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ πράξεισ ι παραλείψεισ τσθ 

ανακζτουςασ αρχισ εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ 

αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθσ 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 προςφυγισ. 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 διαφορετικά. 

Τζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΡΡ για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ τθσ 

ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα ςτα  άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 4412/2016. 
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3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

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.  
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4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

4.1 Εγγυιςεισ  (καλισ εκτζλεςθσ, προκαταβολισ, καλισ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ 

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 

προμικειασ και εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ, εκτόσ ΦΡΑ, 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 τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016 

και το υπόδειγμα 2 του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ V τθσ παροφςασ διακιρυξθσ 

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. 

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 ΦΡΑ. 

Στθν περίπτωςθ χοριγθςθσ προκαταβολισ, μεγαλφτερου φψουσ από αυτό που καλφπτεται με τθν εγγφθςθ 

καλισ εκτζλεςθσ προςκομίηεται από τον ανάδοχο εγγφθςθσ προκαταβολισ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 

παρ. 4 του ν. 4412/2016 και 2.1.5. τθσ παροφςασ που κα καλφπτει τθ διαφορά μεταξφ του ποςοφ τθσ 

εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλομζνθσ προκαταβολισ. Θ προκαταβολι και θ 

εγγφθςθ προκαταβολισ μποροφν να χορθγοφνται τμθματικά, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5.1. τθσ 

παροφςασ (τρόποσ πλθρωμισ). 

 

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

ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ επιςτρζφονται ςτο ςφνολό τουσ 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 των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του 

εκπροκζςμου.  

 

Σχετικά με το παρόν άρκρο διευκρινίηεται ότι κατά τθν υπογραφι τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ που αφορά ςτθν 

προμικεια του είδουσ κακϊσ και ςτθν ςυντιρθςθ του για τον 1ο χρόνο μετά το πζρασ τθσ καλισ λειτουργίασ θ 

εγγφθςθ που κα δοκεί αρχικά ωσ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ ι και προκαταβολισ κα αφορά το ποςό τθσ ςφμβαςθσ 

που αντιςτοιχεί μόνο για τθν προμικεια και εγκατάςταςθ του είδουσ. Στθν ςυνζχεια θ εν λόγω εγγφθςθ κα 

επιςτραφεί μετά τθν οριςτικι παραλαβι του ζργου προμικειασ και κα αντικαταςτακεί με τθν εγγφθςθ καλισ 

λειτουργίασ όπωσ προβλζπεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ. Το φψοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ 

αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 2% τθσ ςυμβατικισ αξίασ του υπό προμικεια είδουσ - μθχανιματοσ εκτόσ του 
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Φ.Ρ.Α.Θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ κα ζχει ιςχφ τουλάχιςτον τρεισ (3) μινεσ μεγαλφτερθ από το χρονικό 

διάςτθμα εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ του μθχανιματοσ όπωσ αυτό ορίηεται ςτθν προςφορά του 

αναδόχου. Αμζςωσ μετά τθν λιξθ τθσ περιόδου καλισ λειτουργίασ ξεκινάει ο πρϊτοσ χρόνοσ ςυντιρθςθσ 

ςφμφωνα με τθν υπογραφείςα αρχικι ςφμβαςθ. Ζτςι θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ αντικακίςταται με νζα 

εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ για τθν ςυντιρθςθ που κα αφορά το ποςό τθσ ςφμβαςθσ που αντιςτοιχεί ςτθν δαπάνθ 

για το 1ο ζτοσ ςυντιρθςθσ. Το φψοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςυντιρθςθσ κα ανζρχεται ςε 

ποςοςτό 5%  εκτόσ του ΦΡΑ τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ όπωσ αυτι είχε 

κακοριςτεί ςτθν προςφορά του αναδόχου. 

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και 

ιςχφει, οι όροι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

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. 4412/2016και 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 . 

 

4.4 Υπεργολαβία 

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.  

20PROC006484442 2020-03-27



 

 

Σελίδα 55 

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 οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 

προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.. 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.  

 

4.4.3Θ 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 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 

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, παρ. 11, άρκρο 221, ν.4412/2016. 

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

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 (άρκρο 133, ν. 4412/2016), 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 2.2.3.1και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία 

ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

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. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ 

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου για τθν ςφμβαςθ τθσ προμικειασ και εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ αν 

δεν προβλζπεται άλλοσ τρόποσ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

α) Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι και εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ είτε 

β)Με τθ χοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ μζχρι ποςοςτοφ 50 % τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α. , με 

τθν κατάκεςθ  ιςόποςθσ εγγφθςθσ θ οποία κα καλφπτει τθ διαφορά μεταξφ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ 

καλισ εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλόμενθσ προκαταβολισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 

72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και 4.1.  τθσ παροφςασ, και τθν καταβολι του υπολοίπου είτε μετά τθν 

οριςτικι παραλαβι του εξοπλιςμοφ  είτε με πλθρωμι ποςοςτοφ 20% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ με 

το πρωτόκολλο παραλαβισ κατόπιν του μακροςκοπικοφ ελζγχου και τθν εξόφλθςθ τθσ υπόλοιπθσ 

ςυμβατικισ αξίασ με τον ςυνολικό ΦΡΑ μετά τθν οριςτικι παραλαβι του εξοπλιςμοφ. 

Θ παραπάνω προκαταβολι κα είναι ζντοκθ. Κατά τθν εξόφλθςθ κα παρακρατείται τόκοσ επί τθσ 

ειςπραχκείςασ προκαταβολισ και για το χρονικό διάςτθμα υπολογιηόμενου από τθν θμερομθνία λιψεωσ 

μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ. Για τον υπολογιςμό του τόκου κα λαμβάνεται 

υπόψθ το φψοσ του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δθμοςίου 12μθνθσ διάρκειασ που κα ιςχφει 

κατά τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ προςαυξθμζνο κατά 0,25 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ13 το οποίο  

κα παραμζνει ςτακερό μζχρι τθν εξάντλθςθ του ποςοφ τθσ χορθγθκείςασ προκαταβολισ14. 

 

5.1.2Θ πλθρωμι του αναδόχου για το τμιμα τθσ  ςφμβαςθσ ςυντιρθςθσ, που αφορά ςτο 1ο ζτοσ μετά τθν 

λιξθ του χρόνου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ,  κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο : 

α) Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υπθρεςιϊν. είτε 

β) τμθματικά μετά από τθν ςφμφωνθ γνϊμθ των δφο (2) μερϊν. 

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.  

 

Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι εκάςτοτε νόμιμεσ κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 

κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 

 

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ 

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ (άρκρο 203, ν. 4412/2016)  από τθ ςφμβαςθ και 

από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από 

                                                             
13

 Βλ. Απόφαςθ 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονομικϊν, ςτο βακμό που θ Α.Α. υπάγεται ςτο πεδίο 

εφαρμογισ τθσ 
14

 Θ απόςβεςθ τθσ προκαταβολισ και θ επιςτροφι τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ πραγματοποιοφνται ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του άρκρου 72 του ν. 4412/2016 και τον τρόπο που ορίηει θ Α.Α.  
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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 και το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 τθσ παροφςασ 

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, επιβάλλεται, με απόφαςθ του 

αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 

καλεί τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο είτε από 

ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ 

προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον 

ανάδοχο μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά 

ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ 

επιςτροφισ τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ. 

 

Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ του 

αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

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 πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 

χωρίσ ΦΡΑ. 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. 

Εφόςον ο ανάδοχοσ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω πρόςτιμο, 

καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν 

επόμενθ τθσ λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ υλικοφ, με το ιςχφον 

κάκε φορά ανϊτατο όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ.  

Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ 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. 
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5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων 

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. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 

(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατϋ 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 οργάνου, εντόσ 

προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. 

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 Δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν 

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 θ ςφμβαςθ κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ 

και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016 όπωσ αυτό προςτζκθκε με τον ν. 4605/2019 άρκρο 43 παρ. 24. 

 

Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ 

προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 20 5ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ 

απαράδεκτθ. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

6.1  Χρόνοσ παράδοςθσ εξοπλιςμοφ 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει και να εγκαταςτιςει τον εξοπλιςμό κάκε τμιματοσ μζςα 

ςτο διάςτθμα όπωσ αυτό ορίηεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. (βλ. 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ι) 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ του εξοπλιςμοφ  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. 

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 ο εξοπλιςμόσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται 

ζκπτωτοσ. 

6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, και τθν επιτροπι 

παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει τον εξοπλιςμό, τουλάχιςτον πζντε (5) 

εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Μετά από τθν προςκόμιςθ του εξοπλιςμοφ ςτο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν 

υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ Α.Α., ςτο οποίο αναφζρεται θ θμερομθνία 

προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. 

6.2  Ραραλαβι εξοπλιςμοφ - Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ εξοπλιςμοφ 

6.2.1. H παραλαβι του εξοπλιςμοφ γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 

ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16  ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και το Ραράρτθμα VΙ τθσ παροφςασ (ςχζδιο ςφμβαςθσ).Κατά τθν 

διαδικαςία παραλαβισ του εξοπλιςμοφ διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το 

επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον 

ανάδοχο. 

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. 

6.2.2 Θ παραλαβι και εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ γίνεται με τον τρόπο και τουσ χρόνουσ που 

προβλζπονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.(βλ. ΡΑΑΤΘΜΑ Ι) 

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. 
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6.3  Απόρριψθ εξοπλιςμοφ – Αντικατάςταςθ 

6.3.1 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. 

6.3.2Αν 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. 

6.3.3Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3  

του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

6.4 Εγγυθμζνθ λειτουργία εξοπλιςμοφ 

Εγγφθςθ Καλισ Λειτουργίασ. 

1. Το χρονικό διάςτθμα των τριϊν (3) ετϊν κατ’ ελάχιςτον από τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ του 

εξοπλιςμοφ, καλείται «περίοδοσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ». Για τθν καλι λειτουργία του εξοπλιςμοφ 

κατά τθν περίοδο τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ που κα προτείνει με τθν προςφορά του, ο Ανάδοχοσ 

υποχρεοφται με τθν οριςτικι παραλαβι, να κατακζςει Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Λειτουργίασ  (βλ. παρ. 

2.1.5  & 4.1 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και Υπόδειγμα 3, ΡΑΑΤΘΜΑ V) το φψοσ τθσ οποίασ κα ανζρχεται 

ςτο 2% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ τθσ προςφερόμενθσ τιμισ προμικειασ  και εγκατάςταςθσ του 

εξοπλιςμοφ. Για το διάςτθμα αυτό ο Ανάδοχοσ εγγυάται τθν καλι λειτουργία του εξοπλιςμοφ ςφμφωνα με 

τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ και τθν προςφορά του. 

Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ λειτουργίασ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από τον 

ςυμβατικό χρόνο τθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ κατά τρεισ (3) μινεσ τουλάχιςτον. 

Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ επιτροπι 

παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ, 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. 

 

Σφμβαςθ πλιρουσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ εξοπλιςμοφ για το 1ο ζτοσ μετά τθν εγγφθςθ καλισ 

λειτουργίασ 

Αμζςωσ μετά τθν λιξθ τθσ περιόδου καλισ λειτουργίασ ξεκινάει ο πρϊτοσ χρόνοσ ςυντιρθςθσ και 

επιςκευισ ςφμφωνα με τθν υπογραφείςα αρχικι ςφμβαςθ. Ζτςι θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 

αντικακίςταται με νζα εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςυντιρθςθσ που κα αφορά το ποςό τθσ ςφμβαςθσ 

που αντιςτοιχεί ςτθν δαπάνθ για το 1ο ζτοσ ςυντιρθςθσ. (βλ. παρ. 2.1.5 και 4.1 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ) 
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Εγγφθςθ Ρλιρουσ Συντιρθςθσ – Επιςκευισ   

1. Μετά τθν εκπνοι τθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ και του 1ου χρόνου ςυντιρθςθσ ςφμφωνα 

με τθν αρχικι υπογραφείςα ςφμβαςθ, ακολουκεί θ περίοδοσ πλιρουσ ςυντιρθςθσ – επιςκευισ . Θ 

περίοδοσ πλιρουσ ςυντιρθςθσ- επιςκευισ διαρκεί τόςο διάςτθμα ϊςτε μαηί με τθν προτεινόμενθ από τον 

διαγωνιηόμενο διάρκεια τθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ και τθν παρζλευςθ του πρϊτου ζτουσ 

ςυντιρθςθσ , το ςυνολικό προτεινόμενο διάςτθμα να ανζρχεται ςε  δζκα (10) ζτθ,  αρχόμενο από τθν 

θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ του εξοπλιςμοφ. Ζτςι, αν ο διαγωνιηόμενοσ προτείνει περίοδο εγγφθςθσ 

καλισ λειτουργίασ τρία ζτθ, θ προτεινόμενθ περίοδοσ πλιρουσ ςυντιρθςθσ - επιςκευισ που ακολουκεί 

πρζπει να είναι 6 ζτθ, αν προτείνει περίοδο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ τζςςερα ζτθ, θ προτεινόμενθ 

περίοδοσ πλιρουσ ςυντιρθςθσ - επιςκευισ που ακολουκεί πρζπει να είναι 5 ζτθ κοκ.  

Θ πλιρθσ αυτι ςυντιρθςθ-επιςκευι κα αναλθφκεί με τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ Σφμβαςθσ Ρλιρουσ 

Συντιρθςθσ-Επιςκευισ, τθσ οποίασ θ διάρκεια είναι ετιςια και τθσ οποίασ θ ανανζωςθ επαφίεται ςτθν 

διακριτικι ευχζρεια του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (δικαίωμα προαίρεςθσ). 

Το κόςτοσ των ετιςιων αυτϊν ςυμβάςεων κα ιςοφται για κάκε ζνα ζτοσ με τθν αρχικι τιμι Τ1 που ζχει 

ςυμπλθρϊςει ο διαγωνιηόμενοσ ςτον πίνακα Ρ2 ςτθν οικονομικι προςφορά του και ςφμφωνα με τθν 

τεχνικι του προςφορά και τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ. Τα ανταλλακτικά κα είναι αμεταχείριςτα και 

πιςτοποιθμζνα από τον καταςκευαςτικό οίκο, και κα περιλαμβάνονται οπωςδιποτε, με ποινι 

αποκλειςμοφ, μαηί με τα πάςθσ φφςεωσ υλικά και εργατικά, ςτθν προςφερόμενθ ετιςια τιμι ςυντιρθςθσ. 

Θ τιμι αυτι δεν περιλαμβάνει τα αναλϊςιμα τα οποία είναι: μζςα αποκικευςθσ (dvd, cd),  χαρτί, 

θλεκτρόδια, ςκιαγραφικά κτλ , τα οποία κα πρζπει να υπάρχουν διακζςιμα ςτθν Ελλθνικι αγορά και να 

μθν είναι αποκλειςτικισ προμικειασ. 

Διευκρινίηεται ότι για το κόςτοσ τθσ πλιρουσ ςυντιρθςθσ-επιςκευισ  φορζασ χρθματοδότθςθσ είναι το 

Γενικό Νοςοκομείο Τρικάλων 

 

2. Για τθν ακριβι τιρθςθ των όρων πλιρουσ ςυντιρθςθσ και επιςκευϊν κατά τθν διάρκεια τθσ περιόδου 

πλιρουσ ςυντιρθςθσ - επιςκευισ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να κατακζςει Εγγυθτικι Επιςτολι Συντιρθςθσ 

ςε αντικατάςταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΕΡΙΣΚΕΥΘΣ που είχε δοκεί για το 1ο χρόνο 

ςυντιρθςθσ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ, φψουσ ίςου με το 5 % τθσ αντίςτοιχθσ ετιςιασ ςυμβατικισ αμοιβισ  

εκτόσ του ΦΡΑ. Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Συντιρθςθσ κα παραμζνει ςτο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, για το οποίο 

προορίηεται το ςυγκρότθμα, μζχρι τθν αντικατάςταςθ τθσ από τθν αντίςτοιχθ του επόμενου ζτουσ. 

3. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Συντιρθςθσ για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ πλιρουσ 

ςυντιρθςθσ-επιςκευισ κα είναι διαρκείασ ενόσ ζτουσ και ενόσ μθνόσ. 

4. Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Ρλιρουσ Συντιρθςθσ - Επιςκευισ πρζπει να ςυνταχκεί ςφμφωνα με το 

επιςυναπτόμενο Υπόδειγμα 4 του Ραραρτιματοσ V τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

 

6.5 Καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ 

6.5.1 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.  
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6.5.2 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.  

 

6.5.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 

προςκαλζςει τον /τουσ επόμενουσ κατά ςειρά μειοδότθ/μειοδότεσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του 

εκπτωτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει 

ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ). 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΤΙΚΑΛΩΝ 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ρ. ΓΘΓΟΙΟΥ 
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7. ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ι – Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 

ΦΟΘΤΟ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΡΙΚΟ C-ARM ΟΘΟΡΕΔΙΚΟ (CPV: 33111400-5) 

ΟΜΑΔΑ Αϋ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΚΑΙ ΑΡΟΔΟΣΘΣ 

Α/Α Ρεριγραφι Κριτθρίου Αξιολόγθςθσ 
Βακμολογία 

Κριτθρίου 

Συντελεςτισ 
Βαρφτθτασ 
Κριτθρίου 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ 

Το προςφερόμενο ςφςτθμα να είναι τροχιλατο, καινοφργιο, νεότατου 

τφπου (να αναφερκεί ο χρόνοσ πρϊτθσ κυκλοφορίασ του προσ  

αξιολόγθςθ), αναβακμιςμζνο, ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, ανκεκτικισ  

καταςκευισ για Νοςοκομειακι χριςθ ςτθν Ορκοπεδικι και Γενικι 

Χειρουργικι, αςφαλζσ, εφκολο ςτθ χριςθ και να περιλαμβάνει όλα τα  

απαραίτθτα εξαρτιματα που απαιτοφνται για τθν ορκι λειτουργία του.  

Θα πρζπει να πλθροί τα διεκνι ςτάνταρτ αςφαλείασ IEC και να φζρει 

ςιμανςθ με τθν Οδθγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 περί « Εναρμόνιςθσ τθσ 

Ελλθνικισ Νομοκεςίασ» και τθσ Κ.Υ.Α. 2480/94 (ΦΕΚ 679/Β/13-9-94), 

Κ.Υ.Α. 2740/02 (ΦΕΚ 32/Β/17-01-02), Κ.Υ.Α. 44006/02 (ΦΕΚ 577/Β/09-05-

02). Για τον λόγο αυτό ςτισ προςφορζσ κα πρζπει να υπάρχουν 

ςυνθμμζνα ζγκυρα πιςτοποιθτικά κοινοποιθμζνου οργανιςμοφ και  

πρωτότυπα prospectus από τα οποία να προκφπτει ότι όλα τα 

προςφερόμενα είδθ φζρουν τθν εν λόγω Σιμανςθ CE. 

Ο οίκοσ καταςκευισ των προςφερόμενων ειδϊν πρζπει να ζχει 

πιςτοποιθμζνο ςφςτθμα ποιότθτασ κατά ΕΝ ISO 9001/08 ι ISO 13485/03. 

Να λειτουργεί με τάςθ δικτφου πόλθσ 220-240 Volt / 50 Hz. 

 

 

1 

Να είναι ευζλικτο, ευκίνθτο, μικρϊν διαςτάςεων και βάρουσ και να 

εξαςφαλίηει δυνατότθτα εργαςίασ υπό πλιρθ αποςτείρωςθ. Να 

αναφερκοφν αναλυτικά τα χαρακτθριςτικά του. 

 

2% 

2 

Να διακζτει γεννιτρια ςφγχρονθσ τεχνολογίασ υψθλισ ςυχνότθτασ με 

μζγιςτθ τάςθ περίπου 110KV και μεγίςτθσ ζνταςθσ περίπου 20mA. Να 

διακζτει ψθφιακι λιψθ (snapshot). Κατά τθν ακτινοςκόπθςθ, να 

επιτυγχάνεται ρεφμα τουλάχιςτον 6.0mA (Fluro Mode). Να διακζτει 

παλμικι και ςυνεχι ακτινοςκόπθςθ. Να αναφερκοφν αναλυτικά όλοι οι 

τφποι (modes) λειτουργίασ. Επιπλζον, να αναφερκεί το εφροσ παλμοφ τθσ 

γεννιτριασ ςε msec (Θα προςμετριςει κετικά το μικρότερο εφροσ). 

 

6% 

3 

Να διακζτει λυχνία με αυτόματα διαφράγματα περιοριςμοφ τθσ δζςμθσ, 

ςτακερισ ι περιςτρεφόμενθσ ανόδου κατά προτίμθςθ 

διπλοεςτιακι, με τθ μικρι εςτία να είναι ≤ 0,6mm για καλφτερθ ευκρίνεια 

εικόνασ (Μικρότερθ εςτία κα προςμετριςει κετικά). Να διακζτει επίςθσ 

και ςφςτθμα ίριδασ. Επιπλζον, να αναφερκεί το εςωτερικό (inherent) 

κακϊσ και το επιπρόςκετο ≥ 2,7mm φιλτράριςμα τθσ λυχνίασ ςε 

ιςοδφναμο mm Al & Cu. 

 

6% 

4 
Θ κερμοχωρθτικότθτα τθσ λυχνίασ να είναι όςο το δυνατό πιο υψθλι και θ 

ψφξθ τθσ ανόδου να είναι ανάλογθσ ικανότθτασ απαγωγισ ϊςτε να 

 
6% 

20PROC006484442 2020-03-27



 

 

Σελίδα 64 

εξαςφαλίηεται θ δυνατότθτα ςυνεχοφσ λειτουργίασ ακτινοςκόπθςθσ 

υψθλισ ποιότθτασ. Θ ψφξθ τθσ ανόδου τθσ λυχνίασ, κα πραγματοποιείται 

με πακθτικό ι ενεργό τρόπο (passive ι active cooling). Στθν περίπτωςθ 

ενεργοφ τρόπου ψφξθσ, να κατατεκοφν τα ςτοιχεία κερμοχωρθτικότθτασ 

τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ λυχνίασ, να περιγράφει επακριβϊσ ο τρόποσ 

λειτουργίασ τθσ ψφξθσ αυτισ κακϊσ και να αναφερκεί ο χρόνοσ ςυνεχοφσ 

λειτουργίασ τθσ λυχνίασ ςε περίπτωςθ απϊλειασ του ςυςτιματοσ ψφξθσ. Θ 

φπαρξθ αυτοματιςμοφ ζλεγχου τθσ κερμοχωρθτικότθτασ τθσ λυχνίασ και θ 

ζνδειξθ τθσ κερμότθτασ τθσ λυχνίασ κα προςμετρθκεί κετικά. 

5 

Το προςφερόμενο ςφςτθμα να προςφερκεί με ενιςχυτι εικόνασ ( image 

intensifier) διαμζτρου 9" (23cm), δυο επιπλζον πεδίων, υψθλισ 

διαγνωςτικισ ευκρίνειασ και μεγζκυνςθσ. Να αναφερκεί ο τφποσ και τα 

τεχνικά του χαρακτθριςτικά αναλυτικά προσ αξιολόγθςθ. 

 

5% 

6 

Να διακζτει ψθφιακι CCD κάμερα, με μιτρα απεικόνιςθσ υψθλισ 

ανάλυςθσ, τουλάχιςτον 1024x1024 pixels (1K x 1Κ) κακϊσ και ςφςτθμα 

αυτόματθσ ρφκμιςθσ τθσ δόςθσ (KV και mA). 

 

5% 

7 

Να διακζτει ςφγχρονο χειριςτιριο και να ζχει όλεσ τισ απαραίτθτεσ 

ενδείξεισ απεικονιηόμενεσ με ψθφιακό τρόπο, ποδοδιακόπτθ ελζγχου 

ακτινοςκόπθςθσ και δυνατότθτα τθλεχειριςμοφ. 

 

4% 

8 

Ο βραχίονασ του μθχανιματοσ τφπου "C-ARM" να είναι ιςοηυγιςμζνοσ, να 

πραγματοποιεί ευζλικτεσ κινιςεισ προςαρμογισ ςτθν εκάςτοτε ανάγκθ 

προβολισ και να είναι ιδιαίτερα εργονομικόσ ςτθ χριςθ του μζςα ςτο 

περιβάλλον του χειρουργείου. Να διακζτει επαρκζσ άνοιγμα και βάκοσ C-

ARM άνω των 65 cm αντίςτοιχα για άνετθ προςπζλαςθ ςτο ηθτοφμενο 

ανατομικό ςθμείο ςε ςυνδυαςμό πάντοτε με τισ υπάρχουςεσ δυνατότθτεσ 

των χειρουργικϊν τραπεηϊν (μεγαλφτερο άνοιγμα κα προςμετριςει 

κετικά). 

 

5% 

9 

Οι ελάχιςτεσ ηθτοφμενεσ κινιςεισ τθσ περόνθσ (C-ARM) να είναι οι εξισ: 

a. Θ κακ’ φψοσ θλεκτροκίνθτθ ρφκμιςθ τθσ κολϊνασ ςυγκράτθςθσ 
τθσ περόνθσ κατά 40cm περίπου. 

b. Θ περιςτροφι τθσ περόνθσ γφρο από τον οριηόντιο άξονα 
ςυγκράτθςθσ τθσ να είναι τουλάχιςτον ±180° (ευρφτερθ 
περιςτροφι κα προςμετρθκεί κετικά). 

c. Θ περιςτροφι τθσ περόνθσ γφρο από τον νοθτό άξονα τθσ 
(orbital) να είναι τουλάχιςτον 130° (μεγαλφτερθ περιςτροφι κα 
προςμετρθκεί κετικά). 

d. Θ κίνθςθ μζςα – ζξω τθσ περόνθσ (οριηόντια κίνθςθ) να είναι το 
δυνατό μεγαλφτερθ και να αναφερκεί. 

 

5% 

10 

Θ πραγματοποίθςθ κλίςεων τθσ περόνθσ (αριςτερά-δεξιά) να είναι 

τουλάχιςτον ± 10° γφρω από τον κάκετο άξονα τθσ κολϊνασ ςτιριξθσ τθσ 

περόνθσ (swivel). Επιπλζον, θ περόνθ κα πρζπει να μπορεί να 

ακινθτοποιείται ςε οποιοδιποτε ςθμείο εργαςίασ επικυμεί ο χριςτθσ με 

ςφςτθμα αςφαλείασ. 

 

2% 

11 

Να ζχει τθ δυνατότθτα διατιρθςθσ τθσ εικόνασ ςτθν οκόνθ μετά το τζλοσ 

τθσ ακτινοςκόπθςθσ ι τθσ ψθφιακισ ακτινογραφίασ (Last Image Hold). Να 

διακζτει ανατομικά προγράμματα, λειτουργία μείωςθσ τθσ δόςθσ και 

ειδικό λογιςμικό βελτιςτοποίθςθσ τθσ αντίκεςθσ (contrast) για τθν 

ανάδειξθ μαλακϊν ιςτϊν, οςτϊν και μεταλλικϊν ι άλλων προςκετικϊν 

 

4% 
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ςτοιχείων. 

12 

Να διακζτει ενςωματωμζνο ςφγχρονο ςφςτθμα ψθφιακισ επεξεργαςίασ 

εικόνασ με δυνατότθτεσ όπωσ: ψθφιακι ενίςχυςθ των παρυφϊν των 

απεικονιηόμενων οργάνων, DSA και road mapping για αγγειογραφικζσ 

επεμβάςεισ, θλεκτρονικι περιςτροφι και αντιςτροφι εικόνασ, θλεκτρονικά 

κλείςτρα, απόρριψθ κορφβου κίνθςθσ, ενίςχυςθσ τθσ αντίκεςθσ (contrast), 

πρόγραμμα μετριςεων τα οποία και να αναλυκοφν. 

 

4% 

13 

Να διακζτει μεγάλθ εςωτερικι αποκθκευτικι ικανότθτα τουλάχιςτον 5.000 

εικόνων (μεγαλφτερθ ικανότθτα κα προςμετριςει κετικά), ςφςτθμα 

εγγραφισ ςε οπτικά μζςα (CD's ι DVD's) ι κφρα USB με δυνατότθτα κζαςθσ 

ςε κοινό υπολογιςτι. Επίςθσ, να διακζτει ςφςτθμα επικοινωνίασ DICOM 3.0 

για ςφνδεςθ με θλεκτρονικό φάκελο αςκενοφσ. Επιπλζον, να υπάρχουν 

κατάλλθλεσ αςφαλιςτικζσ διατάξεισ ϊςτε ςε περίπτωςθ διακοπισ ι 

διαταραχϊν τθσ τάςθσ του ρεφματοσ, να διατθρείται ανζπαφο το αρχείο 

αςκενϊν κακϊσ και τα θλεκτρονικά - υπολογιςτικά ςυςτιματα του 

μθχανιματοσ. 

 

2% 

14 

Να διακζτει δυο (2) monitors απεικόνιςθσ ϊςτε να είναι δυνατι θ 

ςυγκράτθςθ μιασ εικόνασ (π.χ τθσ τελευταίασ) ςτο ζνα monitor ενϊ 

παράλλθλα κα προβάλλεται θ τρζχουςα εικόνα ςτο δεφτερο monitor. Τα 

προςφερόμενα monitors να είναι τθσ τάξθσ διαγϊνιου 19", επίπεδθσ 

τεχνολογίασ, τφπου TFT/LCD (medical grade), υψθλισ ανάλυςθσ, 

αντιανακλαςτικοφ τφπου για υψθλισ πιςτότθτασ απεικόνιςθ χωρίσ 

τρεμουλιάςματα (flicker-free image). 

 

5% 

15 
Να διακζτει ενςωματωμζνο ςφςτθμα εκτφπωςθσ (printer) κερμικισ 

κεφαλισ. 

 
2% 

16 
Θα προςμετρθκεί κετικά θ φπαρξθ ενςωματωμζνου ςυςτιματοσ μζτρθςθσ 

τθσ δόςθσ τθσ ακτινοβολίασ για ςυνεχι ζλεγχο από τουσ χειριςτζσ.  

 
2% 

17 

Θα προςμετριςει κετικά, θ δυνατότθτα καταςκευισ των επιμζρουσ 

λειτουργικϊν μονάδων του κφριου ςυςτιματοσ, όπωσ λυχνία, ενιςχυτισ 

εικόνασ, γεννιτρια, ςτατϊ, οπτικι αλυςίδα κτλ) από τον ίδιο 

καταςκευαςτι για λόγουσ ομοιογζνειασ υλικοφ. Σε κάκε περίπτωςθ, να 

κατατεκοφν τα πιςτοποιθτικά CE (Conformity Of Compliance) τθσ 

λειτουργίασ του ςυνόλου του ςυςτιματοσ ωσ μιασ ενότθτασ. 

 

2% 

18 
Να αναφερκοφν οποιαδιποτε άλλα χαρακτθριςτικά και λειτουργίεσ του 

προςφερόμενου ςυςτιματοσ προσ αξιολόγθςθ. 

 
3% 

Συντελεςτισ Βαρφτθτασ Ομάδασ Α ςτο ςφνολο: 70% 
ΟΜΑΔΑ Βϋ - ΤΕΧΝΙΚΘ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΘ 

19 Χρόνοσ ποςοτικισ και ποιοτικισ Ραράδοςθσ 90 θμζρεσ (βλ. ενότθτα Γ)  3% 

20 

Ρρόγραμμα εκπαίδευςθσ για τουσ χριςτεσ (ιατροφσ – φυςικοφσ – 

τεχνολόγουσ) και τουσ τεχνικοφσ ΒΙΤ: δομι και πλθρότθτα εκπαίδευςθσ, 

προςφερόμενα βοθκιματα, προτεινόμενθ διάρκεια εκπαίδευςθσ και 

αρικμόσ ατόμων (τεχνικοί – χριςτεσ) που προτείνεται να εκπαιδευτοφν, 

πρόταςθ για τθν επανάλθψθ τθσ αρχικισ εκπαίδευςθσ άνευ πρόςκετθσ 

αμοιβισ κατά τθν διάρκεια εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, πρόταςθ για 

περιςςότερεσ τθσ μιασ εκπαιδεφςεωσ ςε προςωπικό (χριςτεσ) του 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν λιξθ τθσ 

προτεινόμενθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ μζχρι τθν λιξθ του 

 

4% 
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διαςτιματοσ των δζκα ετϊν από τθν οριςτικι παραλαβι του 

ςυγκροτιματοσ ΑΝΕΥ ΡΟΣΘΕΤΘΣ ΑΜΟΙΒΘΣ. (ΒΛ. ΕΝΟΤΘΤΑ Ε) 

21 Ρερίοδοσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ: Διάρκεια τουλάχιςτον 3 ζτθ (Βλ. 

ενότθτα Β) 

 
15% 

22 

Ρερίοδοσ πλιρουσ ςυντιρθςθσ – επιςκευϊν: ποιότθτα τθσ εξυπθρζτθςθσ 

μετά τθν πϊλθςθ (after sales service) δθλ. εγγφθςθ εξαςφάλιςθσ 

ανταλλακτικϊν πζραν τθσ δεκαετίασ από τθν οριςτικι παραλαβι, 

προτεινόμενεσ ποινικζσ ριτρεσ ςτθν διάρκεια τθσ περιόδου ςυντιρθςθσ και 

χρόνοσ προςζλευςθσ τεχνικϊν ςε περίπτωςθ κλιςθσ βλάβθσ. (Βλ. αναλυτικά 

ΕΝΟΤΘΤΑ Β) 

 

8% 

Συντελεςτισ Βαρφτθτασ Ομάδασ Βϋ ςτο ςφνολο:  30% 

ΑΘΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΥΤΘΤΑΣ: 100% 
 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ 
 

A. Prospectus και Βεβαιϊςεισ 
 

Τα κατατικζμενα Prospectus πρζπει να επαλθκεφουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτθριςτικά που 
αναγράφονται ςτισ προςφορζσ. Ρρζπει να είναι πρωτότυπα ι επικυρωμζνα φωτοαντίγραφα του μθτρικοφ 
καταςκευαςτικοφ οίκου. Ρρζπει επίςθσ 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 τθ προμικεια πιςτοποιθτικό πρζπει να 
είναι υποχρεωτικά πρωτότυπα ι επικυρωμζνα φωτοαντίγραφα και ςε κάκε περίπτωςθ επίςθμα 
μεταφραςμζνα. 
 
B. Υποςτιριξθ – Ανταλλακτικά  
 
Β1: Θα προςφερκεί πρόγραμμα – προςφορά πλιρουσ υποςτιριξθσ και ςυντιρθςθσ όλου του 

μθχανιματοσ, με ανταλλακτικά (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ακτινολογικισ λυχνίασ), 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 ανεξαρτιτωσ αρικμοφ εξετάςεων το 

χρόνο.  

Β2: 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 νόμιμου εκπροςϊπου 
του καταςκευαςτικοφ οίκου ι ελλθνικοφ κυγατρικοφ 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 αντιπρόςωποσ ι εκπρόςωποσ του καταςκευαςτικοφ οίκου 
ςτθν 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. 
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Β3: 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. 
 
Β4: Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να εγγυθκεί τθν καλι λειτουργία των υπό προμικεια ειδϊν από τθν 
οριςτικι παραλαβι τουσ και για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν όπωσ ηθτείται ςτισ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ και βάςει τθσ προςφοράσ του, 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 μθχανιματοσ πλιρωσ ςυναρμολογοφμενου, 
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 ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ, ϊςτε να αξιολογθκεί από το αρμόδιο όργανο.  
 
Β5: 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. Αςάφειεσ ι 
αοριςτίεσ ωσ προσ τον αρικμό, προςόντα, εκπαίδευςθ του προςωπικοφ, τουσ όρουσ εγγυιςεων ι τθν 
ςυντιρθςθ κλπ. Θα βαρφνουν ςτθν αξιολόγθςθ ωσ ουςιϊδεισ αποκλίςεισ. 
 
Β6: Κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ και τθσ ςυντιρθςθσ κα τθρείται θμερολόγιο λειτουργίασ, ςυντιρθςθσ, 
βλαβϊν κλπ. που κα παρακολουκείται και κα μονογράφεται από τουσ υπεφκυνουσ του Νοςοκομείου 
(ιατρό ι τεχνικό) και τον τεχνικό του προμθκευτι. Στο θμερολόγιο κα αναγράφονται οι βλάβεσ, τα αίτιά 
τουσ και θ διάρκεια ακινθτοποίθςθσ του μθχανιματοσ. Ο προμθκευτισ κα ειδοποιείται τθλεφωνικά για 
τθν βλάβθ και ει δυνατόν το είδοσ τθσ και κα αποςτζλλεται fax, οπότε κα αρχίηει θ μζτρθςθ του χρόνου 
ακινθτοποίθςθσ. Θ ανταπόκριςθ (τθλεφωνικι, τθλεματικι ι φυςικι παρουςία) προσ αποκατάςταςθ τθσ 
βλάβθσ κα πρζπει να γίνεται τθν ίδια μζρα όταν ο προμθκευτισ ειδοποιθκεί μζχρι τθν 10:00π.μ. και το 
αργότερο το πρωί τθσ επόμενθσ θμζρασ όταν ειδοποιθκεί μετά τθν 10:00π.μ. Στο τζλοσ του χρόνου 
εγγφθςθσ κα ακροίηονται οι εργάςιμεσ θμζρεσ ακινθτοποίθςθσ λόγω βλάβθσ οποιουδιποτε μζρουσ του 
μθχανιματοσ. Για κάκε τζτοια εργάςιμθ θμζρα άνω των δεκαπζντε(15) θμερολογιακϊν θμερϊν ετθςίωσ, 
(ςτισ οποίεσ δεν ςυμπεριλαμβάνονται οι θμζρεσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ του μθχανιματοσ), κα 
επιβάλλεται ςτον προμθκευτι, ωσ ποινικι ριτρα, παράταςθ κατά πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ τθσ 
διάρκειασ τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ ι τθσ ςφμβαςθσ ςυντιρθςθσ, για ολόκλθρο το ςυγκρότθμα. 
Προςφορά που περιλαμβάνει δυςμενζςτερουσ όρουσ ςε ότι αφορά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ 
ακινθτοποίθςθσ του μθχανιματοσ λόγω βλάβθσ οποιουδιποτε μζρουσ του κα αξιολογοφνται υπζρ των 
υποψθφίων αναδόχων. 
 
Β7: Μετά τθν λιξθ του ωσ άνω χρόνου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, ο προμθκευτισ υποχρεοφται να 
εξαςφαλίηει τθν επιμελι ςυντιρθςθ και επιςκευι του όλου ςυςτιματοσ, ζναντι ιδιαίτερθσ ετιςιασ 
αμοιβισ, τθν οποία κα ζχει κακορίςει ςτθν οικονομικι του προςφορά και με τθν ςφμφωνθ ζγγραφθ 
διλωςθ – εγγφθςθ του καταςκευαςτικοφ οίκου, θ οποία κα κατατεκεί μαηί με τθν προςφορά και κα 
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αναφζρεται ςτθν ςυγκεκριμζνθ διακιρυξθ. Θ διλωςθ του καταςκευαςτικοφ οίκου πρζπει να καλφπτει και 
τθν περίπτωςθ που ο προμθκευτισ πάψει να είναι αντιπρόςωποσ ι εκπρόςωποσ του καταςκευαςτικοφ 
οίκου ςτθν Ελλάδα ι γενικά πάψει να υφίςταται ωσ επιχείρθςθ. 
 
Β8: Οι προμθκευτζσ πρζπει να περιλαμβάνουν ςτθν οικονομικι προςφορά τιμοκατάλογο των βαςικϊν 
ανταλλακτικϊν του μθχανιματοσ ςε περίπτωςθ που δεν υπάρχει ςφμβαςθ ςυντιρθςθσ και ζχει παρζλκει 
ο χρόνοσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ 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 – Ραράδοςθ 
1. Σο υπό προμικεια είδοσ προορίηεται για χριςθ ςτα Χειρουργεία του ΓΝ Σρικάλων. Οι 

ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό δφνανται να διενεργιςουν επιτόπια επίςκεψθ για να λάβουν γνϊςθ των 
ςυνκθκϊν του χϊρου εγκατάςταςθσ, ϊςτε να μποροφν να προβλζψουν όλεσ τισ αναγκαίεσ ενζργειεσ και 
κόςτθ (εργαςίεσ, τροποποιιςεισ, καταςκευζσ, ενιςχφςεισ του χϊρου, θλεκτρολογικζσ εγκαταςτάςεισ κλπ.) 
και να τισ ςυμπεριλάβουν ςτθν προςφορά τουσ. Με φροντίδα και δαπάνθ του προμθκευτι κα γίνουν οι 
τυχόν απαιτοφμενεσ μελζτεσ, ο ζλεγχοσ τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ του χϊρου και βελτίωςθ, αυτοφ 
ϊςτε να διαςφαλίηονται όλεσ οι απαιτιςεισ των ιςχυόντων κανονιςμϊν του Ελλθνικοφ κράτουσ και θ 
νόμιμθ λειτουργία του νζου μθχανιματοσ. Με φροντίδα και δαπάνθ του προμθκευτι κα γίνει και θ 
αποκατάςταςθ του χϊρου μετά τθν εγκατάςταςθ. 
 
2. Το μθχάνθμα κα εγκαταςτακεί, κα παραδοκεί και κα παραλθφκεί με ευκφνθ και δαπάνθ του 
προμθκευτι ςτον χϊρο που κα του υποδειχκεί από το Νοςοκομείο. 
 
3. Θ παράδοςθ του μθχανιματοσ κα πραγματοποιθκεί μζςα ςε διάςτθμα ενενιντα (90) 
θμερολογιακϊν θμερϊν (ποςοτικι και ποιοτικι παράδοςθ). Μζςα ςτο διάςτθμα αυτό (χρόνοσ 
παράδοςθσ) πρζπει να γίνουν θ προςκόμιςθ του μθχανιματοσ ςτο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, θ προςωρινι παραλαβι 
του, θ μεταφορά του νζου μθχανιματοσ μζςα ςτο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ μζχρι και εντόσ του χϊρου τοποκζτθςθσ 
του, θ εγκατάςταςθ του νζου μθχανιματοσ, οι ςυνδζςεισ, οι ζλεγχοι και δοκιμζσ και θ παράδοςθ του ςε 
κατάςταςθ λειτουργίασ και θ ολοκλιρωςθ τθσ αρχικισ εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ. Ο χρόνοσ 
παράδοςθσ αρχίηει από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 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. 
 
4. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν παράδοςθ του μθχανιματοσ να παραδϊςει: Δφο(2) Εγχειρίδια 
Λειτουργίασ (Operational Manuals) 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. 
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Δ. Ριςτοποιθτικά 
1. Οι προμθκευτζσ πρζπει, με ποινι αποκλειςμοφ τθσ προςφοράσ, να κατακζςουν με τθν προςφορά 
τουσ πλιρθ τεκμθριωμζνα πιςτοποιθτικά ςιμανςθσ CE (οδθγία 93/42/ΕΕ). 
2. Η προςφορά πρζπει να ςυνοδεφεται από ζγκυρο πιςτοποιθτικό ςειράσ ISO 13485(ι ιςοδφναμο) και 

προαιρετικά ISO ςειράσ 9000 του οίκου καταςκευισ με ποινι απόρριψθσ. Σα μθ ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα όπωσ Η/Τ, εκτυπωτισ, UPS κλπ. αρκεί να ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά CE και ISO ςειράσ 
9000 του καταςκευαςτι. 

 
Ε. Εκπαίδευςθ 
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. 
2. Θ αρχικι εκπαίδευςθ (ιατρϊν-χειριςτϊν-τεχνικϊν), κα παρζχεται για τουλάχιςτον 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. 
4.  Να κατατεκεί πρόταςθ  για περιςςότερεσ τθσ μιασ εκπαιδεφςεωσ ςε προςωπικό (χριςτεσ) του 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν λιξθ τθσ προτεινόμενθσ περιόδου εγγφθςθσ 
καλισ λειτουργίασ μζχρι τθν λιξθ του διαςτιματοσ των δζκα ετϊν από τθν οριςτικι παραλαβι του 
ςυγκροτιματοσ ΑΝΕΥ ΡΟΣΘΕΤΘΣ ΑΜΟΙΒΘΣ. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ: Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) 

Το ΕΕΕΣ κα αναρτθκεί ςτο ΕΣΘΔΘΣ ςτον χϊρο του διαγωνιςμοφ ςε μορφι pdf ψθφιακά 

υπογεγραμμζνο (Ρροςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι). Το αρχείο κα αναρτθκεί επίςθσ ωσ 

xml για τθν διευκόλυνςθ των οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να ςυντάξουν μζςω τθσ 

θλεκτρονικισ υπθρεςίασ Promitheus ESPDint τθν ςχετικι απάντθςι τουσ. 

Στθν ιςτοςελίδα http://www.promitheus.gov.gr ςτθν ενότθτα Promitheus ESPDint αναρτϊνται 

οδθγίεσ για τθν θλεκτρονικι ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ και ςυμβουλζσ ςχετικά με τθ χριςθ τθσ 

υπθρεςίασ Promitheus ESPDint. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ: Φφλλο Συμμόρφωςθσ Τεχνικϊν προδιαγραφϊν 

Ρίνακασ Φφλλου Συμμόρφωςθσ  

Ο πίνακασ ςυμμόρφωςθσ τθσ Διακιρυξθσ πρζπει να υποβλθκεί με τθν τεχνικι προςφορά, ςυμπλθρωμζνοσ 

ςφμφωνα με τισ παρακάτω επεξθγιςεισ και οδθγίεσ τισ οποίεσ ο υποψιφιοι είναι υποχρεωμζνοι να 

ακολουκιςουν για λόγουσ ομοιομορφίασ ςτθ ςφνταξθ και υποβολι των τεχνικϊν προςφορϊν ϊςτε να 

διευκολυνκεί το ζργο τθσ αξιολόγθςθσ:  

Στθ Στιλθ «ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, 

υποχρεϊςεισ ι επεξθγιςεισ για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ.  

Στθ ςτιλθ «ΤΕΚΜΘΙΩΣΘ» ο υποψιφιοσ κα πρζπει να απαντιςει αναλυτικά ακολουκϊντασ τθν ςειρά και 

ςυμπλθρϊνοντασ όλα τα αντίςτοιχα πεδία τθσ ςτιλθσ με αναλυτικι περιγραφι, πλθρότθτα και 

τεκμθρίωςθ και ιδίωσ ςτα ςθμεία του εκείνα που ςτο αντίςτοιχο πεδίο του πίνακα τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν αναγράφεται «να δοκεί», «να αναφερκεί», «να δοκοφν τιμζσ προσ αξιολόγθςθ», «να 

δοκοφν χαρακτθριςτικά» κ.λ.π. ϊςτε να γίνει πλιρθσ αξιολόγθςθ από τθν Α.Α. 

Στθ ςτιλθ «ΡΑΑΡΟΜΡΘ» κα καταγραφεί θ ςαφισ παραπομπι ςε ενότθτα τθσ τεχνικισ προςφοράσ, θ 

οποία κα περιλαμβάνει αρικμθμζνα Τεχνικά Φυλλάδια καταςκευαςτϊν, ι αναλυτικζσ τεχνικζσ 

περιγραφζσ των υπθρεςιϊν, του εξοπλιςμοφ ι του τρόπου διαςφνδεςθσ και λειτουργίασ ι αναφορζσ 

μεκοδολογίασ εγκατάςταςθσ και υποςτιριξθσ κλπ., που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου Αναδόχου 

τεκμθριϊνουν τα ςτοιχεία των Ρινάκων Συμμόρφωςθσ. Στθν αρχι τθσ ενότθτασ καταγράφεται αναλυτικόσ 

πίνακασ των περιεχόμενων τθσ.  

Είναι ιδιαίτερα επικυμθτι θ πλθρζςτερθ ςυμπλιρωςθ των παραπομπϊν, οι οποίεσ πρζπει να είναι κατά 

το δυνατόν ςυγκεκριμζνεσ (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Ραράγραφοσ 4, κ.λ.π.). Αντίςτοιχα ςτο τεχνικό 

φυλλάδιο ι ςτθν αναφορά κα υπογραμμιςτεί το ςθμείο που τεκμθριϊνει τθ ςυμφωνία και κα 

ςθμειωκεί θ αντίςτοιχθ παράγραφοσ του Πίνακα υμμόρφωςθσ, ςτθν οποία καταγράφεται θ 

ηθτοφμενθ προδιαγραφι (π.χ. Προδ. 4.18). 
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΘΤΟ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΡΙΚΟ C-ARM ΟΘΟΡΕΔΙΚΟ  

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΣΟ ΦΟΡΗΣΟ ΑΚΣΙΝΟΚΟΠΙΚΟ C-ARM ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ   

  
Το προςφερόμενο ςφςτθμα να είναι τροχιλατο, καινοφργιο, νεότατου τφπου (να αναφερκεί ο χρόνοσ πρϊτθσ κυκλοφορίασ του 

προσ αξιολόγθςθ), αναβακμιςμζνο, ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, ανκεκτικισ καταςκευισ για Νοςοκομειακι χριςθ ςτθν Ορκοπεδικι 

και Γενικι Χειρουργικι, αςφαλζσ, εφκολο ςτθ χριςθ και να περιλαμβάνει όλα τα  απαραίτθτα εξαρτιματα που απαιτοφνται για 

τθν ορκι λειτουργία του. 

Θα πρζπει να πλθροί τα διεκνι ςτάνταρτ αςφαλείασ IEC και να φζρει ςιμανςθ με τθν Οδθγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 περί 

«Εναρμόνιςθσ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ» και θσ Κ.Υ.Α. 2480/94 (ΦΕΚ 679/Β/13-9-94), Κ.Υ.Α. 2740/02 (ΦΕΚ 32/Β/17-01-02), Κ.Υ.Α. 

44006/02 (ΦΕΚ 577/Β/09-05-02). Για τον λόγο αυτό ςτισ προςφορζσ κα πρζπει να υπάρχουν ςυνθμμζνα ζγκυρα πιςτοποιθτικά 

κοινοποιθμζνου οργανιςμοφ και πρωτότυπα prospectus από τα οποία να προκφπτει ότι όλα τα προςφερόμενα είδθ φζρουν τθν 

εν λόγω Σιμανςθ CE. 

Ο οίκοσ καταςκευισ των προςφερόμενων ειδϊν πρζπει να ζχει πιςτοποιθμζνο ςφςτθμα ποιότθτασ κατά ΕΝ ISO 9001/08 ι ISO 

13485/03. Να λειτουργεί με τάςθ δικτφου πόλθσ 220-240 Volt / 50 Hz. 

  

 ΚΙΤΘΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΜΕ Α/Α 1   

1.1 Να είναι ευζλικτο, ευκίνθτο, μικρϊν διαςτάςεων και βάρουσ και να  εξαςφαλίηει δυνατότθτα εργαςίασ υπό πλιρθ 

αποςτείρωςθ. Να αναφερκοφν αναλυτικά τα χαρακτθριςτικά του. 

  

 ΚΙΤΘΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΜΕ Α/Α 2   

2.1 Να διακζτει γεννιτρια ςφγχρονθσ τεχνολογίασ υψθλισ ςυχνότθτασ με μζγιςτθ τάςθ περίπου 110KV και μεγίςτθσ ζνταςθσ 

περίπου 20mA. Να διακζτει ψθφιακι λιψθ (snapshot). Κατά τθν ακτινοςκόπθςθ, να επιτυγχάνεται ρεφμα τουλάχιςτον 6.0mA 

(Fluro Mode). Να διακζτει παλμικι και ςυνεχι ακτινοςκόπθςθ. Να αναφερκοφν αναλυτικά όλοι οι τφποι (modes) λειτουργίασ. 

Επιπλζον, να αναφερκεί το εφροσ παλμοφ τθσ γεννιτριασ ςε msec (Θα προςμετριςει κετικά το μικρότερο εφροσ). 

  

 ΚΙΤΘΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΜΕ Α/Α 3   

3.1 Να διακζτει λυχνία με αυτόματα διαφράγματα περιοριςμοφ τθσ δζςμθσ, ςτακερισ ι περιςτρεφόμενθσ ανόδου κατά προτίμθςθ 

διπλοεςτιακι, με τθ μικρι εςτία να είναι ≤ 0,6mm για καλφτερθ ευκρίνεια εικόνασ (Μικρότερθ εςτία κα προςμετριςει κετικά). 

Να διακζτει επίςθσ και ςφςτθμα ίριδασ. Επιπλζον, να αναφερκεί το εςωτερικό (inherent) κακϊσ και το επιπρόςκετο ≥ 2,7mm 

φιλτράριςμα τθσ λυχνίασ ςε ιςοδφναμο mm Al & Cu. 

  

 ΚΙΤΘΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΜΕ Α/Α 4   
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 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΣΟ ΦΟΡΗΣΟ ΑΚΣΙΝΟΚΟΠΙΚΟ C-ARM ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

4.1 Θ κερμοχωρθτικότθτα τθσ λυχνίασ να είναι όςο το δυνατό πιο υψθλι και  θ ψφξθ τθσ ανόδου να είναι ανάλογθσ ικανότθτασ 

απαγωγισ ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ δυνατότθτα ςυνεχοφσ λειτουργίασ ακτινοςκόπθςθσ υψθλισ ποιότθτασ. Θ ψφξθ τθσ ανόδου 

τθσ λυχνίασ, κα πραγματοποιείται με πακθτικό ι ενεργό τρόπο (passive ι active cooling). Στθν περίπτωςθ ενεργοφ τρόπου 

ψφξθσ, να κατατεκοφν τα ςτοιχεία κερμοχωρθτικότθτασ τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ λυχνίασ, να περιγράφει επακριβϊσ ο τρόποσ 

λειτουργίασ τθσ ψφξθσ αυτισ κακϊσ και να αναφερκεί ο χρόνοσ ςυνεχοφσ λειτουργίασ τθσ λυχνίασ ςε περίπτωςθ απϊλειασ του 

ςυςτιματοσ ψφξθσ. Θ φπαρξθ αυτοματιςμοφ ζλεγχου τθσ κερμοχωρθτικότθτασ τθσ λυχνίασ και θ ζνδειξθ τθσ κερμότθτασ τθσ 

λυχνίασ κα προςμετρθκεί κετικά. 

  

 ΚΙΤΘΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΜΕ Α/Α 5   

5.1 Το προςφερόμενο ςφςτθμα να προςφερκεί με ενιςχυτι εικόνασ ( image intensifier) διαμζτρου 9" (23cm), δυο επιπλζον 

πεδίων, υψθλισ διαγνωςτικισ ευκρίνειασ και μεγζκυνςθσ. Να αναφερκεί ο τφποσ και τα τεχνικά του χαρακτθριςτικά 

αναλυτικά προσ αξιολόγθςθ. 

  

 ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΕ Α/Α 6   

6.1  Να διακζτει ψθφιακι CCD κάμερα, με μιτρα απεικόνιςθσ υψθλισ ανάλυςθσ, τουλάχιςτον 1024x1024 pixels (1K x 1Κ) κακϊσ και 

ςφςτθμα αυτόματθσ ρφκμιςθσ τθσ δόςθσ (KV και mA). 

  

 ΚΙΤΘΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΜΕ Α/Α 7   

7.1 Να διακζτει ςφγχρονο χειριςτιριο και να ζχει όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενδείξεισ απεικονιηόμενεσ με ψθφιακό τρόπο, ποδοδιακόπτθ 

ελζγχου ακτινοςκόπθςθσ και δυνατότθτα τθλεχειριςμοφ. 

  

8.1 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΕ Α/Α 8   

Ο βραχίονασ του μθχανιματοσ τφπου "C-ARM" να είναι ιςοηυγιςμζνοσ, να πραγματοποιεί ευζλικτεσ κινιςεισ προςαρμογισ ςτθν 

εκάςτοτε ανάγκθ προβολισ και να είναι ιδιαίτερα εργονομικόσ ςτθ χριςθ του μζςα ςτο περιβάλλον του χειρουργείου. Να 

διακζτει επαρκζσ άνοιγμα και βάκοσ C-ARM άνω των 65 cm αντίςτοιχα για άνετθ προςπζλαςθ ςτο ηθτοφμενο ανατομικό ςθμείο 

ςε ςυνδυαςμό πάντοτε με τισ υπάρχουςεσ δυνατότθτεσ των χειρουργικϊν τραπεηϊν (μεγαλφτερο άνοιγμα κα προςμετριςει 

κετικά). 

  

 ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΕ Α/Α 9   

 Οι ελάχιςτεσ ηθτοφμενεσ κινιςεισ τθσ περόνθσ (C-ARM) να είναι οι εξισ:   

9.1 a. Θ κακ’ φψοσ θλεκτροκίνθτθ ρφκμιςθ τθσ κολϊνασ ςυγκράτθςθσ τθσ περόνθσ κατά 40cm περίπου.   

9.2 b. Θ περιςτροφι τθσ περόνθσ γφρο από τον οριηόντιο άξονα ςυγκράτθςθσ τθσ να είναι τουλάχιςτον ±180° (ευρφτερθ 

περιςτροφι κα προςμετρθκεί κετικά). 
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9.3 c. Θ περιςτροφι τθσ περόνθσ γφρο από τον νοθτό άξονα τθσ (orbital) να είναι τουλάχιςτον 130° (μεγαλφτερθ περιςτροφι κα 

πρoςμετρθκεί κετικά). 

  

9.4 d. Θ κίνθςθ μζςα – ζξω τθσ περόνθσ (οριηόντια κίνθςθ) να είναι το δυνατό μεγαλφτερθ και να αναφερκεί.    

 ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΕ Α/Α 10   

10.1 Θ πραγματοποίθςθ κλίςεων τθσ περόνθσ (αριςτερά-δεξιά) να είναι τουλάχιςτον ± 10° γφρω από τον κάκετο άξονα τθσ 

κολϊνασ ςτιριξθσ τθσ περόνθσ (swivel). Επιπλζον, θ περόνθ κα πρζπει να μπορεί να ακινθτοποιείται ςε οποιοδιποτε ςθμείο 

εργαςίασ επικυμεί ο χριςτθσ με ςφςτθμα αςφαλείασ. 

  

 ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΕ Α/Α 11   

11.1 Να ζχει τθ δυνατότθτα διατιρθςθσ τθσ εικόνασ ςτθν οκόνθ μετά το τζλοσ τθσ ακτινοςκόπθςθσ ι τθσ ψθφιακισ 

ακτινογραφίασ (Last Image Hold). Να διακζτει ανατομικά προγράμματα, λειτουργία μείωςθσ τθσ δόςθσ και ειδικό λογιςμικό 

βελτιςτοποίθςθσ τθσ αντίκεςθσ (contrast) για τθν ανάδειξθ μαλακϊν ιςτϊν, οςτϊν και μεταλλικϊν ι άλλων προςκετικϊν 

ςτοιχείων. 

  

 ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΕ Α/Α 12   

12.1 Να διακζτει ενςωματωμζνο ςφγχρονο ςφςτθμα ψθφιακισ επεξεργαςίασ εικόνασ με δυνατότθτεσ όπωσ: ψθφιακι ενίςχυςθ 

των παρυφϊν των απεικονιηόμενων οργάνων, DSA και road mapping για αγγειογραφικζσ επεμβάςεισ, θλεκτρονικι 

περιςτροφι και αντιςτροφι εικόνασ, θλεκτρονικά κλείςτρα, απόρριψθ κορφβου κίνθςθσ, ενίςχυςθσ τθσ αντίκεςθσ ( contrast), 

πρόγραμμα μετριςεων τα οποία και να αναλυκοφν. 

  

 ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΕ Α/Α 13   

13.1 Να διακζτει μεγάλθ εςωτερικι αποκθκευτικι ικανότθτα τουλάχιςτον 5.000 εικόνων (μεγαλφτερθ ικανότθτα κα 

προςμετριςει κετικά), ςφςτθμα εγγραφισ ςε οπτικά μζςα (CD's ι DVD's) ι κφρα USB με δυνατότθτα κζαςθσ ςε κοινό 

υπολογιςτι. Επίςθσ, να διακζτει ςφςτθμα επικοινωνίασ DICOM 3.0 για ςφνδεςθ με θλεκτρονικό φάκελο αςκενοφσ. Επιπλζον, 

να υπάρχουν κατάλλθλεσ αςφαλιςτικζσ διατάξεισ ϊςτε ςε περίπτωςθ διακοπισ ι διαταραχϊν τθσ τάςθσ του ρεφματοσ , να 

διατθρείται ανζπαφο το αρχείο αςκενϊν κακϊσ και τα θλεκτρονικά - υπολογιςτικά ςυςτιματα του μθχανιματοσ. 

  

 ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΕ Α/Α 14   

14.1 Να διακζτει δυο (2) monitors απεικόνιςθσ ϊςτε να είναι δυνατι θ ςυγκράτθςθ μιασ εικόνασ (π.χ τθσ τελευταίασ) ςτο ζνα 

monitor ενϊ παράλλθλα κα προβάλλεται θ τρζχουςα εικόνα ςτο δεφτερο monitor. Τα προςφερόμενα monitors να είναι τθσ 

τάξθσ διαγϊνιου 19", επίπεδθσ τεχνολογίασ, τφπου TFT/LCD (medical grade), υψθλισ ανάλυςθσ, αντιανακλαςτικοφ τφπου για 

υψθλισ πιςτότθτασ απεικόνιςθ χωρίσ τρεμουλιάςματα (flicker-free image). 
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 ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΕ Α/Α 15   

15.1 Να διακζτει ενςωματωμζνο ςφςτθμα εκτφπωςθσ (printer) κερμικισ κεφαλισ.   

 ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΕ Α/Α 16   

16.1 Θα προςμετρθκεί κετικά θ φπαρξθ ενςωματωμζνου ςυςτιματοσ μζτρθςθσ τθσ δόςθσ τθσ ακτινοβολίασ για ςυνεχι ζλεγχο 

από τουσ χειριςτζσ. 

  

 ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΕ Α/Α 17   

17.1 Θα προςμετριςει κετικά, θ δυνατότθτα καταςκευισ των επιμζρουσ λειτουργικϊν μονάδων του κφριου ςυςτιματοσ, όπωσ 

λυχνία, ενιςχυτισ εικόνασ, γεννιτρια, ςτατϊ, οπτικι αλυςίδα κτλ) από τον ίδιο καταςκευαςτι για λόγουσ ομοιογζνειασ 

υλικοφ. Σε κάκε περίπτωςθ, να κατατεκοφν τα πιςτοποιθτικά CE (Conformity Of Compliance) τθσ λειτουργίασ του ςυνόλου 

του ςυςτιματοσ ωσ μιασ ενότθτασ. 

  

 ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΕ Α/Α 18   

18.1 Να αναφερκοφν οποιαδιποτε άλλα χαρακτθριςτικά και λειτουργίεσ του προςφερόμενου ςυςτιματοσ προσ αξιολόγθςθ.    

 ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΘ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΘ    

19 Χρόνοσ ποςοτικισ και ποιοτικισ Παράδοςθσ 90 θμζρεσ (βλ. ενότθτα Γ)   

20 Ρρόγραμμα εκπαίδευςθσ για τουσ χριςτεσ (ιατροφσ – φυςικοφσ – τεχνολόγουσ) και τουσ τεχνικοφσ ΒΙΤ: δομι και πλθρότθτα 

εκπαίδευςθσ, προςφερόμενα βοθκιματα, προτεινόμενθ διάρκεια εκπαίδευςθσ και αρικμόσ ατόμων (τεχνικοί – χριςτεσ) που 

προτείνεται να εκπαιδευτοφν, πρόταςθ για τθν επανάλθψθ τθσ αρχικισ εκπαίδευςθσ άνευ πρόςκετθσ αμοιβισ κατά τθν διάρκεια 

εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, πρόταςθ για περιςςότερεσ τθσ μιασ εκπαιδεφςεωσ ςε προςωπικό (χριςτεσ) του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν λιξθ τθσ προτεινόμενθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ μζχρι τθν λιξθ του 

διαςτιματοσ των δζκα ετϊν από τθν οριςτικι παραλαβι του ςυγκροτιματοσ ΑΝΕΥ ΡΟΣΘΕΤΘΣ ΑΜΟΙΒΘΣ. (ΒΛ. ΕΝΟΤΘΤΑ Ε) 

  

21 Ρερίοδοσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ: Διάρκεια τουλάχιςτον 3 ζτθ (Βλ. ενότθτα Β)   

22 Ρερίοδοσ πλιρουσ ςυντιρθςθσ – επιςκευϊν: ποιότθτα τθσ εξυπθρζτθςθσ μετά τθν πϊλθςθ (after sales service) δθλ. εγγφθςθ 

εξαςφάλιςθσ ανταλλακτικϊν πζραν τθσ δεκαετίασ από τθν οριςτικι παραλαβι, προτεινόμενεσ ποινικζσ ριτρεσ ςτθν διάρκεια τθσ 

περιόδου ςυντιρθςθσ και χρόνοσ προςζλευςθσ τεχνικϊν ςε περίπτωςθ κλιςθσ βλάβθσ. (Βλ. αναλυτικά ΕΝΟΤΘΤΑ Β)  

  

 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ    

Α1 

A. Prospectus και Βεβαιϊςεισ 

Τα κατατικζμενα Prospectus πρζπει να επαλθκεφουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτθριςτικά που αναγράφονται ςτισ προςφορζσ. 

Ρρζπει να είναι πρωτότυπα ι επικυρωμζνα φωτοαντίγραφα του μθτρικοφ καταςκευαςτικοφ οίκου. Ρρζπει επίςθσ να είναι αυτά 
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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 τθ προμικεια πιςτοποιθτικό πρζπει να είναι υποχρεωτικά πρωτότυπα ι επικυρωμζνα φωτοαντίγραφα και ςε κάκε 

περίπτωςθ επίςθμα μεταφραςμζνα. 

 B. ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ   

Β1 

Θα προςφερκεί πρόγραμμα – προςφορά πλιρουσ υποςτιριξθσ και ςυντιρθςθσ όλου του μθχανιματοσ, με ανταλλακτικά 

(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ακτινολογικισ λυχνίασ), 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 ανεξαρτιτωσ αρικμοφ 

εξετάςεων το χρόνο.  

  

Β2: 

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 νόμιμου εκπροςϊπου του καταςκευαςτικοφ οίκου ι ελλθνικοφ κυγατρικοφ 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 αντιπρόςωποσ ι εκπρόςωποσ του καταςκευαςτικοφ οίκου ςτθν 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. 

  

Β3: 

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 

  

Β4: 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να εγγυθκεί τθν καλι λειτουργία των υπό προμικεια ειδϊν από τθν οριςτικι παραλαβι τουσ και 

για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν όπωσ ηθτείται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και βάςει τθσ προςφοράσ του, 

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 
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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 μθχανιματοσ πλιρωσ ςυναρμολογοφμενου, 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 ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ, ϊςτε να αξιολογθκεί από το αρμόδιο όργανο. 

Β5: 

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. Αςάφειεσ ι αοριςτίεσ ωσ προσ τον αρικμό, προςόντα, εκπαίδευςθ του 

προςωπικοφ, τουσ όρουσ εγγυιςεων ι τθν ςυντιρθςθ κλπ. Θα βαρφνουν ςτθν αξιολόγθςθ ωσ ουςιϊδεισ αποκλίςεισ. 

  

Β6: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ και τθσ ςυντιρθςθσ κα τθρείται θμερολόγιο λειτουργίασ, ςυντιρθςθσ, βλαβϊν κλπ. που κα 

παρακολουκείται και κα μονογράφεται από τουσ υπεφκυνουσ του Νοςοκομείου (ιατρό ι τεχνικό) και τον τεχνικό του 

προμθκευτι. Στο θμερολόγιο κα αναγράφονται οι βλάβεσ, τα αίτιά τουσ και θ διάρκεια ακινθτοποίθςθσ του μθχανιματοσ. Ο 

προμθκευτισ κα ειδοποιείται τθλεφωνικά για τθν βλάβθ και ει δυνατόν το είδοσ τθσ και κα αποςτζλλεται fax, οπότε κα αρχίηει θ 

μζτρθςθ του χρόνου ακινθτοποίθςθσ. Θ ανταπόκριςθ (τθλεφωνικι, τθλεματικι ι φυςικι παρουςία) προσ αποκατάςταςθ τθσ 

βλάβθσ κα πρζπει να γίνεται τθν ίδια μζρα όταν ο προμθκευτισ ειδοποιθκεί μζχρι τθν 10:00π.μ. και το αργότερο το πρωί τθσ 

επόμενθσ θμζρασ όταν ειδοποιθκεί μετά τθν 10:00π.μ. Στο τζλοσ του χρόνου εγγφθςθσ κα ακροίηονται οι εργάςιμεσ θμζρεσ 

ακινθτοποίθςθσ λόγω βλάβθσ οποιουδιποτε μζρουσ του μθχανιματοσ. Για κάκε τζτοια εργάςιμθ θμζρα άνω των δεκαπζντε(15) 

θμερολογιακϊν θμερϊν ετθςίωσ, (ςτισ οποίεσ δεν ςυμπεριλαμβάνονται οι θμζρεσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ του μθχανιματοσ), 

κα επιβάλλεται ςτον προμθκευτι, ωσ ποινικι ριτρα, παράταςθ κατά πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ τθσ διάρκειασ τθσ εγγφθςθσ 

καλισ λειτουργίασ ι τθσ ςφμβαςθσ ςυντιρθςθσ, για ολόκλθρο το ςυγκρότθμα. Προςφορά που περιλαμβάνει δυςμενζςτερουσ 

όρουσ ςε ότι αφορά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ ακινθτοποίθςθσ του μθχανιματοσ λόγω βλάβθσ οποιουδιποτε μζρουσ του κα 

αξιολογοφνται υπζρ των υποψθφίων αναδόχων. 

  

Β7: 

Μετά τθν λιξθ του ωσ άνω χρόνου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, ο προμθκευτισ υποχρεοφται να εξαςφαλίηει τθν επιμελι 

ςυντιρθςθ και επιςκευι του όλου ςυςτιματοσ, ζναντι ιδιαίτερθσ ετιςιασ αμοιβισ, τθν οποία κα ζχει κακορίςει ςτθν οικονομικι 

του προςφορά και με τθν ςφμφωνθ ζγγραφθ διλωςθ – εγγφθςθ του καταςκευαςτικοφ οίκου, θ οποία κα κατατεκεί μαηί με τθν 
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προςφορά και κα αναφζρεται ςτθν ςυγκεκριμζνθ διακιρυξθ. Θ διλωςθ του καταςκευαςτικοφ οίκου πρζπει να καλφπτει και τθν 

περίπτωςθ που ο προμθκευτισ πάψει να είναι αντιπρόςωποσ ι εκπρόςωποσ του καταςκευαςτικοφ οίκου ςτθν Ελλάδα ι γενικά 

πάψει να υφίςταται ωσ επιχείρθςθ. 

Β8: 

Οι προμθκευτζσ πρζπει να περιλαμβάνουν ςτθν οικονομικι προςφορά τιμοκατάλογο των βαςικϊν ανταλλακτικϊν του 

μθχανιματοσ ςε περίπτωςθ που δεν υπάρχει ςφμβαςθ ςυντιρθςθσ και ζχει παρζλκει ο χρόνοσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ του 

εξοπλιςμοφ 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. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ - ΡΑΑΔΟΣΘ   

Γ1 

Σο υπό προμικεια είδοσ προορίηεται για χριςθ ςτα Χειρουργεία του ΓΝ Σρικάλων. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό  δφνανται να 

διενεργιςουν επιτόπια επίςκεψθ για να λάβουν γνϊςθ των ςυνκθκϊν του χϊρου εγκατάςταςθσ, ϊςτε να μποροφν 

να προβλζψουν όλεσ τισ αναγκαίεσ ενζργειεσ και κόςτθ (εργαςίεσ, τροποποιιςεισ, καταςκευζσ, ενιςχφςεισ του χϊρου, 

θλεκτρολογικζσ εγκαταςτάςεισ κλπ.) και να τισ ςυμπεριλάβουν ςτθν προςφορά τουσ. Με φροντίδα και δαπάνθ του προμθκευτι 

κα γίνουν οι τυχόν απαιτοφμενεσ μελζτεσ, ο ζλεγχοσ τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ του χϊρου και βελτίωςθ, αυτοφ ϊςτε να 

διαςφαλίηονται όλεσ οι απαιτιςεισ των ιςχυόντων κανονιςμϊν του Ελλθνικοφ κράτουσ και θ νόμιμθ λειτουργία του νζου 

μθχανιματοσ. Με φροντίδα και δαπάνθ του προμθκευτι κα γίνει και θ αποκατάςταςθ του χϊρου μετά τθν εγκατάςταςθ. 

  

Γ2 
Το μθχάνθμα κα εγκαταςτακεί, κα παραδοκεί και κα παραλθφκεί με ευκφνθ και δαπάνθ του προμθκευτι ςτον χϊρο που κα του 

υποδειχκεί από το Νοςοκομείο. 

  

Γ3 

Θ παράδοςθ του μθχανιματοσ κα πραγματοποιθκεί μζςα ςε διάςτθμα ενενιντα (90) θμερολογιακϊν θμερϊν (ποςοτικι και 

ποιοτικι παράδοςθ). Μζςα ςτο διάςτθμα αυτό (χρόνοσ παράδοςθσ) πρζπει να γίνουν θ προςκόμιςθ του μθχανιματοσ ςτο 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, θ προςωρινι παραλαβι του, θ μεταφορά του νζου μθχανιματοσ μζςα ςτο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ μζχρι και εντόσ του 

χϊρου τοποκζτθςθσ του, θ εγκατάςταςθ του νζου μθχανιματοσ, οι ςυνδζςεισ, οι ζλεγχοι και δοκιμζσ και θ παράδοςθ του ςε 

κατάςταςθ λειτουργίασ και θ ολοκλιρωςθ τθσ αρχικισ εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ. Ο χρόνοσ παράδοςθσ αρχίηει από τθν 

θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 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 
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δε ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ οφείλει να ελζγξει τθ ςχετικι ςυμμόρφωςθ, ϊςτε να διαςφαλιςκοφν τα ςυμφζροντα του Δθμοςίου. 

Γ4 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν παράδοςθ του μθχανιματοσ να παραδϊςει: Δφο(2) Εγχειρίδια Λειτουργίασ (Operational 

Manuals) 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. 

  

Δ1 

Δ. Ριςτοποιθτικά 

Οι προμθκευτζσ πρζπει, με ποινι αποκλειςμοφ τθσ προςφοράσ, να κατακζςουν με τθν προςφορά τουσ πλιρθ τεκμθριωμζνα 

πιςτοποιθτικά ςιμανςθσ CE (οδθγία 93/42/ΕΕ). 

  

Δ2 

Η προςφορά πρζπει να ςυνοδεφεται από ζγκυρο πιςτοποιθτικό ςειράσ ISO 13485(ι ιςοδφναμο) και προαιρετικά ISO ςειράσ 9000 

του οίκου καταςκευισ με ποινι απόρριψθσ. Σα μθ ιατροτεχνολογικά προϊόντα όπωσ Η/Τ, εκτυπωτισ, UPS κλπ. αρκεί να 

ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά CE και ISO ςειράσ 9000 του καταςκευαςτι. 

  

Ε1 

Ε. Εκπαίδευςθ 

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. 

  

Ε2 
Θ αρχικι εκπαίδευςθ (ιατρϊν-χειριςτϊν-τεχνικϊν), κα παρζχεται για τουλάχιςτον τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθν εγκατάςταςθ του 

μθχανιματοσ, άνευ πρόςκετθσ αμοιβισ του προμθκευτι και κα γίνεται ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα. 

  

Ε3 

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. 

  

Ε4 

Να κατατεκεί πρόταςθ  για περιςςότερεσ τθσ μιασ εκπαιδεφςεωσ ςε προςωπικό (χριςτεσ) του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ εντόσ του χρονικοφ 

διαςτιματοσ από τθν λιξθ τθσ προτεινόμενθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ μζχρι τθν λιξθ του διαςτιματοσ των δζκα 

ετϊν από τθν οριςτικι παραλαβι του ςυγκροτιματοσ ΑΝΕΥ ΡΟΣΘΕΤΘΣ ΑΜΟΙΒΘΣ. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV: Υποδείγματα πίνακεσ οικονομικισ προςφοράσ 

ΡΙΝΑΚΑΣ Ρ1 (ΡΟΜΘΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ) 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΕΟΝΤΟΣ :  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΙΚΑΛΩΝ 

ΑΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ : …………………./2020  

ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ : «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ ……………………………………………………………………………………..»  

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔΟΥΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €, ΧΩΙΣ 

ΦΡΑ (αρικμθτικϊσ) 

ΔΑΡΑΝΘ ΣΕ € 
ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

(αρικμθτικϊσ) 

1 …...... τφπου …...... ……………..   

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ ΤΙΜΘ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ χωρίσ ΦΡΑ (αρικμθτικϊσ)  
(ςτθν οποία περιλαμβάνεται κάκε άλλθ επιβάρυνςθ κακϊσ και οι υπζρ 
τρίτων κρατιςεισ για προμικεια, μεταφορά, παράδοςθ, εγκατάςταςθ, 
δοκιμζσ και κζςθ ςε πλιρθ λειτουργία του ςυγκροτιματοσ ςτον τόπο και 
με τον τρόπο που προβλζπεται ςτθν διακιρυξθ)  

 

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΙΔΟ, χωρίσ Φ.Π.Α. (ολογράφωσ) 
 

ΡΟΣΟΣΤΟ Φ.Ρ.Α. 24% ΡΟΣΟ Φ.Ρ.Α.  

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ με ΦΠΑ  ΓΙΑ ΣΟ ΕΙΔΟ (αρικμθτικϊσ)  

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ με ΦΠΑ  ΓΙΑ ΣΟ ΕΙΔΟ (ολογράφωσ)  

Ο ΡΟΣΦΕΩΝ/ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ  
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ΡΙΝΑΚΑΣ Ρ2  (ΡΛΘΘΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘ – ΕΡΙΣΚΕΥΘ) 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ ΡΛΘΟΥΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ – ΕΡΙΣΚΕΥΘΣ ΤΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΕΟΝΤΟΣ :  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΙΚΑΛΩΝ 

ΑΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ : …………. /2020     

ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ : «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ ……………………………………………………………..»  

1 2 3 4 5=3+4 6 

α/α ΤΙΤΛΟΣ 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ 
ΡΛΘΟΥΣ** ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ - 
ΕΡΙΣΚΕΥΘΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ 
ςε €, χωρίσ ΦΡΑ 

Φ.Ρ.Α 24% 
ςε € 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ 
ΡΛΘΟΥΣ** 
ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ - ΕΡΙΣΚΕΥΘΣ 
ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ 
ςε €, με Φ.Ρ.Α. 
 

ΔΙΑΚΕΙΑ ΣΕ ΕΤΘ ΤΘΣ ΡΕΙΟΔΟΥ 
ΕΓΓΥΘΣΘΣ ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ, ρ*** 

1 
ΑΧΙΚΘ ΤΙΜΘ Τ1 (ΓΙΑ ΤΟ 1Ο 
ΕΤΟΣ*) 

    

2 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΤΙΜΘ ΡΛΘΟΥΣ 
ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΕΡΙΣΚΕΥΘΣ (Σ) 

Σ = Τ1 * (10-ρ) ΡΟΣΟΧΘ 
βλ. ςχετικι υποςθμείωςθ 

  **** (αρικμθτικϊσ) 

    

3 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΤΙΜΘ ΡΛΘΟΥΣ 
ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΕΡΙΣΚΕΥΘΣ (Σ) 

Σ = Τ1 * (10-ρ). ΡΟΣΟΧΘ 
βλ. ςχετικι υποςθμείωςθ  

**** (ολογράφωσ) 

    

4 
Ο ΡΟΣΦΕΩΝ/ 
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 
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ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ Π2 

* 1ο ΕΤΟΣ : Νοείται το πρϊτο ζτοσ μετά τθν λιξθ τθσ προτεινόμενθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ.  

Τ1 είναι θ ετιςια τιμι πλιρουσ ςυντιρθςθσ – επιςκευισ, χωρίσ ΦΡΑ, 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.  

** Τιμζσ οι οποίεσ περιζχουν οπωςδιποτε, με ποινι αποκλειςμοφ, τα ανταλλακτικά (αμεταχείριςτα), μαηί με τον παρελκόμενο εξοπλιςμό και μαηί με τα πάςθσ 

φφςεωσ υλικά και εργατικά και ανεξαρτιτωσ αρικμοφ εξετάςεων το χρόνο, 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 ΡΛΘΟΥΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ – ΕΡΙΣΚΕΥΘΣ, Σ 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 : ΣΥΝΟΛΙΚΘ 

ΤΙΜΘ ΡΛΘΟΥΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ – ΕΡΙΣΚΕΥΘΣ, Σ = Τ1 * (10-ρ). Θ τιμι αυτι αναγράφεται αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ (γραμμζσ α/α 2 και 3 αντίςτοιχα), τόςο ςτα 

πεδία τθσ ςτιλθσ 3 (τιμζσ χωρίσ ΦΡΑ) όςο και ςτα πεδία τθσ ςτιλθσ 5 (τιμζσ με ΦΡΑ) του παρόντοσ πίνακα Ρ2. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν 

Σα κάτωκι υποδείγματα εγγυθτικϊν επιςτολϊν αφοροφν ςε εγγυθτικζσ επιςτολζσ που εκδίδονται από 

Πιςτωτικά Ιδρφματα ι από το Ε.Σ.Α.Α. – Σ..Μ.Ε.Δ.Ε.. Σα γραμμάτια ςφςταςθσ χρθματικισ 

παρακατακικθσ του Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων, για τθν παροχι εγγυιςεων ςυμμετοχισ και 

καλισ εκτζλεςθσ ςυςτινονται ςφμφωνα με τθν ειδικι νομοκεςία που διζπει αυτό και ειδικότερα βάςει 

του άρκρου 4 του π.δ. τθσ 30 Δεκεμβρίου 1926/3-1-2017 (βλ. Διευκρίνιςθ 2756/23-5-2017 ΕΑΑΔΗΤ, 

ΑΔΑ: 7ΝΡΟΞΣΒ) 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 1 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

Εκδότθσ (Ονομαςία Τράπεηασ, υποκατάςτθμα) : 

Θμερομθνία ζκδοςθσ : 

Ρροσ τθν (Ρλιρθ ςτοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ) : 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΥΡ' ΑΙΘΜΟΝ ........................... ΓΙΑ ΡΟΣΟ ....................... ΕΥΩ 

1. Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ρθτά, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, 

ευκυνόμενοι απζναντι ςασ εισ ολόκλθρο και ωσ αυτοφειλζτεσ, μζχρι του ποςοφ των ………………..ευρϊ και ολογράφωσ 

……………………………… υπζρ τθσ εταιρείασ…………………………… με ΑΦΜ ………………………….., ΔΟΥ……………………………. και 

εδρεφει ςτθν ………………………………………………………………………ι ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ των εταιρειϊν  

α)…………..………….β)……..…………….κλπ, ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο 

υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτασ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, για τθν ςυμμετοχι τουσ ςτον 

διαγωνιςμό τθσ Υπθρεςίασ ςασ τθσ .…/………/……….., για τθν ανάδειξθ προμθκευτι …………………………………………………… , 

τθσ με αρικμ. …………./201… διακιρυξθ ςασ με θμερομθνία διενζργειασ………………….. 

2. Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτον ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ 

τθσ εν λόγω Εταιρείασ/ Εταιρειϊν κακ' όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. 

3. Ραραιτοφμαςτε ρθτά και ανεπιφφλακτα από τθν ζνςταςθ του ευεργετιματοσ τθσ διηιςεωσ από το δικαίωμα 

προβολισ εναντίον ςασ όλων των ενςτάςεων του πρωτοφειλζτθ ακόμθ και των μθ προςωποπαγϊν και ιδιαίτερα 

οποιαςδιποτε άλλθσ ζνςταςθσ των άρκρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 - 869 του Αςτικοφ Κϊδικα, όπωσ και από τα 

δικαιϊματα μασ που τυχόν απορρζουν από τα άρκρα αυτά. 

4. Σε περίπτωςθ που αποφανκείτε με τθν ελεφκερθ και αδζςμευτθ κρίςθ ςασ τθν οποία κα μασ γνωςτοποιιςετε ότι 

θ (εταιρεία) ……………………….. δεν εκπλιρωςε τθν υποχρζωςθ τθσ που περιγράφεται ςτο ανωτζρω ςθμείο 1, ςασ 

δθλϊνουμε ότι αναλαμβάνουμε με τθν παροφςα επιςτολι τθ ρθτι υποχρζωςθ να ςασ καταβάλουμε, χωρίσ 

οποιαδιποτε από μζρουσ μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ 

απαίτθςθσ ςασ, ολόκλθρο ι μζροσ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ ςασ και εντόσ πζντε (5) θμερϊν 

από τθν θμερομθνία που μασ το ηθτιςετε. Θ καταβολι του ποςοφ γίνεται με μόνθ τθ διλωςθ ςασ. 

5. Για τθν καταβολι τθσ υπόψθ εγγφθςθσ δεν απαιτείται καμία εξουςιοδότθςθ ι ενζργεια ςυγκατάκεςθσ τθσ 

(εταιρείασ) ……………..…………………… οφτε κα λθφκεί υπόψθ οποιαδιποτε τυχόν ζνςταςθ ι επιφφλαξθ ι προςφυγι 

αυτισ ςτθ διαιτθςία ι ςτα δικαςτιρια, με αίτθμα τθν μθ κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ, ι τθν κζςθ αυτισ υπό 

δικαςτικι μεςεγγφθςθ. 

6. Σασ δθλϊνουμε ακόμθ ότι θ υπόψθ εγγφθςθ μασ ζχει ιςχφ μζχρι τισ ….../……../……….. οπότε και κα 

επιςτραφεί ς' εμάσ θ παροφςα εγγυθτικι επιςτολι, μαηί με ζγγραφθ διλωςθ ςασ ότι απαλλάςςετε τθν Τράπεηα μασ 

από τθν υπόψθ εγγφθςθ και κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. Μζχρι τότε, κα παραμείνουμε υπεφκυνοι για τθν άμεςθ 

καταβολι ς' εςάσ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ αυτισ κα παρατακεί εφόςον ηθτθκεί από 

τθν Υπθρεςία ςασ πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 
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7. Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηασ μασ που ζχουν χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο και 

ΝΡΔΔ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και αυτισ, δεν υπερβαίνουν το όριο των εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί από το 

Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηα μασ. 

8. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγυθτικισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ 

χαρτοςιμου 

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 

 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 2 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 
Ονομαςία Τράπεηασ ………………………….. 

Κατάςτθμα ……………………… 

(Δ/νςθ οδόσ -αρικμόσ TK fax )………….. 

Θμερομθνία ζκδοςθσ : 

 

Ρροσ 

(Ρλιρθ ςτοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ) 

 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ Α. …… ΕΥΩ ……………….. 

 

- Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ 

επιςτολισ ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ μζχρι του 

ποςοφ των ΕΥΩ. ………………… (και ολογράφωσ) …………..……….. ……. ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ υποχρζωςι 

μασ, υπζρ τθσ εταιρείασ ……………………………………, με ΑΦΜ……………………………………., ΔΟΥ ……………………………….,  δ\νςθ 

……………………………………………… 

για τθν καλι εκτζλεςθ από αυτιν των όρων τθσ με αρικμό …………. ςφμβαςθσ, που υπζγραψε μαηί ςασ 

……………………………………(αρ.διακ/ξθσ……/….) προσ κάλυψθ αναγκϊν του ……..…………….και το οποίο ποςόν καλφπτει το 

5% τθσ ςυμβατικισ προ Φ.Ρ.Α. αξίασ ………...ΕΥΩ αυτισ για τθν προμικεια και εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ. 

- Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζροσ μασ 

αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από απλι 

ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

- Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ 

χαρτοςιμου. 

- Θ παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο τθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι ………………………………. 

Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και ΝΡΔΔ, 

ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί από το 

Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 3 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 

 

Εκδότθσ (Ονομαςία Τράπεηασ, υποκατάςτθμα, Τθλζφωνο επικοινωνίασ, fax) :  

Θμερομθνία ζκδοςθσ :  

Ρροσ τθν (Ρλιρθ ςτοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ) : 

 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΥΡ’ ΑΙΘΜΟΝ ...…….……..…. ΓΙΑ ΡΟΣΟ …………..…… ΕΥΩ. 

 

1. Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ρθτά, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, 

ευκυνόμενοι απζναντι ςασ εισ ολόκλθρο και ωσ αυτοφειλζτεσ, υπζρ τθσ (εταιρείασ)........................ ι ςε περίπτωςθ 

ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ υπζρ των εταιρειϊν α).…………, β) …..…..…..κλπ , 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 

ποςό ευρϊ ..……….... και ολογράφωσ …………………...….  

Στο ωσ άνω ποςό περιορίηεται θ ευκφνθ μασ για τθν καλι λειτουργία του εξοπλιςμοφ τθσ από …………….… Σφμβαςθσ 

μεταξφ τθσ………. ……………και τθσ ……………, που αφορά ςτο διαγωνιςμό τθσ Υπθρεςίασ ςασ τθσ ……/……/………. με 

αντικείμενο το ζργο : «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ……………..», ςφμφωνα με τθν υπ’ αρ. ……../……… διακιρυξι ςασ. ΣΥΜΒΑΣΘ:  

2. Ραραιτοφμαςτε ρθτά και ανεπιφφλακτα από τθν ζνςταςθ του ευεργετιματοσ τθσ διηιςεωσ από το δικαίωμα 

προβολισ εναντίον ςασ όλων των ενςτάςεων του πρωτοφειλζτθ ακόμθ και των μθ προςωποπαγϊν και ιδιαίτερα 

οποιαςδιποτε άλλθσ ζνςταςθσ των άρκρων 852-855, 862-864 και 866-869 ΑΚ, όπωσ και από τα δικαιϊματά μασ που 

τυχόν απορρζουν από τα άρκρα αυτά.  

3. Το παραπάνω ποςό βρίςκεται ςτθ διάκεςι ςασ, κα καταβλθκεί δε ςε εςάσ, ολόκλθρο ι εν μζρει χωρίσ καμίασ από 

μζρουσ μασ αντίρρθςθσ, αμφιςβιτθςθσ ι ζνςταςθσ και χωρίσ ζρευνα του βάςιμου ι θ μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα 

ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.  

4. Για τθν καταβολι τθσ υπόψθ εγγφθςθσ δεν απαιτείται καμία εξουςιοδότθςθ ι ενζργεια ι ςυγκατάκεςθ τθσ 

……………………… οφτε κα λθφκεί υπόψθ οποιαδιποτε τυχόν ζνςταςθ ι επιφφλαξθ ι προςφυγι αυτισ ςτθ διαιτθςία ι 

ςτα δικαςτιρια, με αίτθμα τθν μθ κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ι τθ κζςθ αυτισ υπό δικαςτικι μεςεγγφθςθ.  

5. Θ υπόψθ εγγφθςθ κα παραμείνει ςε πλιρθ ιςχφ μζχρι τισ ……/……./……. οπότε και κα επιςτραφεί ςε εμάσ θ 

παροφςα εγγυθτικι επιςτολι, μαηί με ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μασ απαλλάςςετε από τθν υπόψθ εγγφθςθ. Μζχρι 

τότε κα παραμείνουμε υπεφκυνοι για τθν άμεςθ καταβολι ςε εςάσ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ.  

6. Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και τα ΝΡΔΔ, 

ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί από το 

Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ  

7. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ 

χαρτοςιμου.  

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 4 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΡΛΘΟΥΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ -  ΕΡΙΣΚΕΥΘΣ 

Εκδότθσ (Ονομαςία Τράπεηασ, υποκατάςτθμα) : 

Θμερομθνία ζκδοςθσ : 

Ρροσ τθν (Ρλιρθ ςτοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ) : 

 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΥΡ’ ΑΙΘΜΟΝ ...…….……..…. ΓΙΑ ΡΟΣΟ …………..…… ΕΥΩ. 

 
1. Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ρθτά, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, 

ευκυνόμενοι απζναντι ςασ εισ ολόκλθρο και ωσ αυτοφειλζτεσ, υπζρ τθσ (εταιρείασ)......................................... ι ςε 

περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ υπζρ των εταιρειϊν α).…………..……, β) …….…..…..…..κλπ, 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 ποςό ευρϊ ..……….... και ολογράφωσ ……………………………………...………..… Στο ωσ άνω ποςό 

περιορίηεται θ ευκφνθ μασ για τθν ετιςια ςυντιρθςθ-επιςκευι του εξοπλιςμοφ τθσ από …./.…/…….… Σφμβαςθσ 

μεταξφ τθσ ……..……..………… και τθσ ……………………, ο οποίοσ αποκτικθκε με τον διαγωνιςμό τθσ Υπθρεςίασ ςασ τθσ 

……/……/………. με αντικείμενο τθν «» με κωδ. Ρράξθσ/MIS, ςφμφωνα με τθν υπ' αρ.   /2018 διακιρυξθ ςασ. 

2. Ραραιτοφμαςτε ρθτά και ανεπιφφλακτα από τθν ζνςταςθ του ευεργετιματοσ τθσ   διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ  

από το δικαίωμα προβολισ εναντίον ςασ όλων των ενςτάςεων του πρωτοφειλζτθ ακόμθ και των μθ προςωποπαγϊν 

και ιδιαίτερα οποιαςδιποτε άλλθσ ζνςταςθσ των άρκρων 852-855, 862-864 και 866-869 ΑΚ, όπωσ και από τα 

δικαιϊματά μασ που τυχόν απορρζουν από τα άρκρα αυτά. 

3. Το παραπάνω ποςό βρίςκεται ςτθ διάκεςι ςασ, κα καταβλθκεί δε ςε εςάσ, ολόκλθρο ι εν μζρει χωρίσ καμίασ από 

μζρουσ μασ αντίρρθςθσ, αμφιςβιτθςθσ ι ζνςταςθσ και χωρίσ ζρευνα του βάςιμου ι θ μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα 

ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

4.  Για τθν καταβολι τθσ υπόψθ εγγφθςθσ δεν απαιτείται καμία εξουςιοδότθςθ  ι ενζργεια ι ςυγκατάκεςθ τθσ 

……………………… οφτε κα λθφκεί υπόψθ οποιαδιποτε τυχόν ζνςταςθ ι επιφφλαξθ ι προςφυγι αυτισ ςτθ διαιτθςία ι 

ςτα δικαςτιρια, με αίτθμα τθν μθ κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ι τθ κζςθ αυτισ υπό δικαςτικι μεςεγγφθςθ. 

5. Θ υπόψθ εγγφθςθ κα παραμείνει ςε πλιρθ ιςχφ μζχρι τισ …../……/…..… οπότε και κα  επιςτραφεί ςε εμάσ θ 

παροφςα εγγυθτικι επιςτολι, μαηί με ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μασ απαλλάςςετε από τθν υπόψθ εγγφθςθ. Μζχρι 

τότε κα παραμείνουμε υπεφκυνοι για τθν άμεςθ καταβολι ςε εςάσ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ. 

6.Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και τα ΝΡΔΔ, 

ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί από το 

Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ  

7. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ 

χαρτοςιμου.          

 

 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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ΡΑΑΤΘΜΑ VI: Σχζδιο Σφμβαςθσ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ του εξοπλιςμοφ και παροχισ υπθρεςιϊν επιςκευισ και 

ςυντιρθςθσ για το 1ο ζτοσ μετά το πζρασ τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ 

 

ΑΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ:……./……… 

Συνολικοφ Συμβατικοφ Ροςοφ ……………….………… €    (με ΦΡΑ) 

1) Ρρομικεια & Εγκατάςταςθ ………………………………………….. για το ΓΝ Τρικάλων ςυνολικοφ 

ποςοφ …………€ με ΦΡΑ 

2) Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ του εξοπλιςμοφ για το 1ο ζτοσ μετά τθν εγγφθςθ καλισ 

λειτουργίασ, ςυνολικοφ ποςοφ ………..€ με το ΦΡΑ 

Σιμερα τθν ….... του μθνόσ ………………….. του ζτουσ ………………………………….……...  (……), ςτισ εγκαταςτάςεισ 

του Γενικοφ Νοςοκομείου Τρικάλων, οι κάτωκι ςυμβαλλόμενοι   

 

 

 
 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ  ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 

 

 

 

 
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ 

5Θ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ& ΣΤΕΕΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΤΙΚΑΛΩΝ» 

Ε      Γ   Ο   : Ρρομικεια εξοπλιςμοφ για τθν 

Αναβάκμιςθ των Υποδομϊν-Γ.Ν. ΤΙΚΑΛΩΝ 

ΥΡΟΕΓΟ 7 Ρρομικεια και Εγκατάςταςθ 

Φορθτοφ Ακτινοςκοπικοφ C- ARM Ορκοπεδικοφ 

για το ΓΝ Τρικάλων 

ΑΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ:……/2020 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΡΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΜΕ ΦΡΑ: 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΡΟΣΟ ΓΙΑ 

Ρρομικεια & Εγκατάςταςθ  

Φορθτοφ Ακτινοςκοπικοφ C- 

ARM Ορκοπεδικοφ 

1) …………. € 

με  Φ.Ρ.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΡΟΣΟ ΓΙΑ ΡΛΘΘ 

ΣΥΝΤΘΘΣΘ & ΕΡΙΣΚΕΥΘ  

Φορθτοφ Ακτινοςκοπικοφ C- 

ARM Ορκοπεδικοφ ΓΙΑ ΤΟ 1Ο 

ΕΤΟΣ (μετά τθν εγγφθςθ καλισ 

λειτουργίασ) 

2) …………. € 

με  Φ.Ρ.Α. 

Θμερομθνία Υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ  : …... / .... / 2020 

ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ: 
ΣΥΓΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ ΑΡΟ ΤΟ Ε.Τ.Ρ.Α. ΡΕΡ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020, 

ΚΩΔΙΚΟΣ MIS5022174 
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α) Το ΝΡΔΔ με τθν επωνυμία  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΙΚΑΛΩΝ (ςτο εξισ καλοφμενο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ι 

ΦΟΕΑΣ) που εδρεφει ςτθν ……………………. ςτθν οδό ……………….., αρικ. …….., ΤΚ …………, και εκπροςωπείται 

νόμιμα για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ από τον κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Ρ. ΓΘΓΟΙΟΥ Διοικθτι του 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και  

 

β) Τθν εταιρεία με τθν επωνυμία ……..………………….. και τον διακριτικό τίτλο …………………………… (ςτο εξισ 

καλουμζνθ ΑΝΑΔΟΧΟΣ) που εδρεφει ςτθν ………………………… , οδόσ ………….……..…, αρικ.. ….. ΤΚ ……., τθλ. : 

……..………..…….., fax : …….………….…., ζχει Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.) ……….………….., υπάγεται 

ςτθν ΔΟΥ …….……………….., και εκπροςωπείται νόμιμα για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ από τον 

………..…………………., κάτοικο ……………………, οδόσ ………………..….., αρικμόσ …….., με ΑΔΤ …………………, 

ςφμφωνα με το υπ’ αρικ. …………….………….. πρακτικό του ΔΣ (ΦΕΚ ………………, ςυγκρότθςθσ του ΔΣ ςε 

ςϊμα), ςυμφϊνθςαν και ςυναποδζχκθκαν τα εξισ: 

 

Τθν με αρ. Διακιρυξθ …./2019 (αναφζρονται και τυχόν ανακοινϊςεισ τροποποίθςισ τθσ) διενεργικθκε 

δθμόςιοσ ανοιχτόσ διαγωνιςμόσ άνω των ορίων  για τθν «ΡΟΜΘΘΕΙΑ & Εγκατάςταςθ Φορθτοφ 

Ακτινοςκοπικοφ C- ARM Ορκοπεδικοφ», με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από 

οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ. 

Θ προςφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ κατατζκθκε με αρ. πρωτ. .………./…..-….-………. και το περιεχόμενό τθσ 

(δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ, φάκελοσ τεχνικισ προςφοράσ, φάκελοσ οικονομικισ προςφοράσ) αποτελεί 

αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ. 

Τα αποτελζςματα του παραπάνω διαγωνιςμοφ, κατακυρϊκθκαν με τθν υπ’ αρικ. ……/…..- ….- …….. 
απόφαςθ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και ανακοινϊκθκαν με τθν υπ’ αρ. ……/.…..-. …- …… ανακοίνωςθ αυτοφ, ςτο 
όνομα τθσ εταιρείασ «…………………….…….……....», όπωσ αναλυτικά αναφζρεται ςτο 1ο άρκρο. Θ προμικεια 
και εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ 
Ανάπτυξθσ (ΕΤΡΑ) – ΕΡ «ΡΕΡ Θεςςαλίασ 2014-2020» ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΑ: 2018ΕΡ00610014ΚΩΔΙΚΟΣ ΡΑΞΘΣ: 
5022174. Θ δαπάνθ για τθν παροχι υπθρεςιϊν πλιρουσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ βαρφνει ίδιουσ 
πόρουσ του νοςοκομείου (ΚΑΕ 0887) ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του νοςοκομείου. 
Θ παροφςα ςφμβαςθ υπό μορφι ςχεδίου και αφοφ ςυμπλθρϊκθκε ςτα κενά τθσ ζτυχε τθσ προζγκριςθσ 

τθσ ΕΥΔΕΡ Ρεριφζρειασ Θεςςαλίασ με το αρικμ.πρωτ……/…….ζγγραφό τθσ. 

Φςτερα από αυτό το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ανακζτει ςτον ΑΝΑΔΟΧΟ ο οποίοσ αναλαμβάνει τθν υλοποίθςθ του 

ζργου που του κατακυρϊκθκε, με τουσ κατωτζρω όρουσ και ςυμφωνίεσ, τουσ οποίουσ αποδζχεται 

ανεπιφφλακτα. 

 

ΜΕΟΣ Α: ΡΟΜΘΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ……………………………………………………. 

ΑΘΟ Α.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΡΟ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ 

Το είδοσ προμικειασ, θ ποςότθτα, το ςυμβατικό τίμθμα και ο φορζασ για τον οποίο προορίηεται αυτό, 

ορίηονται ωσ κατωτζρω : 

ΕΙΔΟΣ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ  (ΜΘΧΑΝΘΜΑ) ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΑΣ ςε 

€ με κρατιςεισ 

………….…….… 

ΦΟΕΑΣ 

Φορθτό Ακτινοςκοπικό C- ARM Ορκοπεδικό   

 

………….………. 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΤΙΚΑΛΩΝ 
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ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΑ με κρατιςεισ, χωρίσ ΦΡΑ  

………….…………. 

 

ΦΡΑ 24%  

……………….……. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΘΜΑ, με ΦΡΑ 

(αρικμθτικϊσ) 

 

……………..……… 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΘΜΑ, με ΦΡΑ 

(ολογράφωσ) 

………………………..……………………………………………

……. 

 

Το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα για τθν παραπάνω προμικεια ανζρχεται ςτο ποςό των 

……………………………………….…………………………..…………… ευρϊ (…………...…. €) ςυμπεριλαμβανομζνων των 

κρατιςεων για τρίτουσ  του φόρου ειςοδιματοσ και του αναλογοφντα Φ.Ρ.Α (…….%). 

Θ ωσ άνω τιμι νοείται για παράδοςθ του ανωτζρω είδουσ, με ευκφνθ, μζριμνα και δαπάνθ του 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ελεφκερου ςτον χϊρο του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ για το οποίο προορίηεται, και περιλαμβάνει τθν 

αξία του μθχανιματοσ με τα κλινικά πακζτα και τον παρελκόμενο εξοπλιςμό, τα ζξοδα μεταφοράσ του 

μζχρι και εντόσ του χϊρου εγκατάςταςισ του ςτο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, τθν ςυνεργαςία με το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ για 

τθν διαμόρφωςθ των τελικϊν ςχεδίων και ςτοιχείων εφαρμογισ, τα ζξοδα εγκατάςταςθσ, ςυνδζςεων, 

ρυκμίςεων, δοκιμϊν και κζςθσ ςε πλιρθ λειτουργία αυτοφ, τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ (χριςτεσ) 

του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, περιλαμβάνει δε επί πλζον τισ υπζρ τρίτων κρατιςεισ, τον φόρο ειςοδιματοσ και τον 

αναλογοφντα ΦΡΑ, ςφμφωνα με τθ Διακιρυξθ  ………./2020 και τθν προςφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.  

Φςτερα από αυτό θ Ανακζτουςα Αρχι ανακζτει ςτον Ανάδοχο ο οποίοσ αναλαμβάνει τθν υλοποίθςθ του 

ζργου που του κατακυρϊκθκε, με τουσ κατωτζρω όρουσ και ςυμφωνίεσ, τουσ οποίουσ αποδζχεται 

ανεπιφφλακτα. 

 

ΑΘΟ Α.2.ΤΟΡΟΣ, ΤΟΡΟΣ ΚΑΙ ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ –ΡΑΑΛΑΒΘΣ 

Το μθχάνθμα κα εγκαταςτακεί, κα παραδοκεί και κα παραλθφκεί με ευκφνθ και δαπάνθ του προμθκευτι 

ςτον χϊρο που κα του υποδειχκεί από το Νοςοκομείο ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και τθν 

προςφορά του προμθκευτι. Ειδικότερα….. 

Θ παράδοςθ του μθχανιματοσ κα πραγματοποιθκεί μζςα ςε διάςτθμα …………. θμερολογιακϊν θμερϊν 

(ποςοτικι και ποιοτικι παράδοςθ). Μζςα ςτο διάςτθμα αυτό (χρόνοσ παράδοςθσ) πρζπει να γίνουν θ 

προςκόμιςθ του μθχανιματοσ ςτο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, θ προςωρινι παραλαβι του, θ μεταφορά του νζου 

μθχανιματοσ μζςα ςτο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ μζχρι και εντόσ του χϊρου τοποκζτθςθσ του, θ εγκατάςταςθ του 

νζου μθχανιματοσ, οι ςυνδζςεισ, οι ζλεγχοι και δοκιμζσ και θ παράδοςθ του ςε κατάςταςθ λειτουργίασ 

και θ ολοκλιρωςθ τθσ αρχικισ εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ. 

Ο χρόνοσ παράδοςθσ αρχίηει από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 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 
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προςφοράσ, το δε ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ οφείλει να ελζγξει τθ ςχετικι ςυμμόρφωςθ, ϊςτε να διαςφαλιςκοφν τα 

ςυμφζροντα του Δθμοςίου. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν παράδοςθ του μθχανιματοσ να παραδϊςει:  

Δφο(2) Εγχειρίδια Λειτουργίασ (OperationalManuals) 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 (SERVICEMANUALS) 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. 

Θ οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι του εξοπλιςμοφ κα γίνει από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ του 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ςφμφωνα με το άρκρο 208 του ν. 4412/16και τα οριηόμενα ςτθν διακιρυξθ και τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ του εξοπλιςμοφ 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. 

 

ΑΘΟ Α.3.ΡΟΙΟΤΘΤΑ - ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΘΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

Ο υπό προμικεια εξοπλιςμόσ αποτελείται από τα κάτωκι είδθ ................., ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, τφπου 

……… ζτουσ καταςκευισ ……………… προζλευςθσ  …………..………….. είναι δε το πλζον ςφγχρονο μοντζλο 

παραγωγισ τφπου …., του καταςκευαςτικοφ οίκου. 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεοφται να παραδϊςει τον εξοπλιςμό καινοφργιο και αμεταχείριςτο, ςφμφωνα με τισ 

Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ, και οι οποίεσ είναι απολφτωσ ςφμφωνεσ με τθν τεχνικι προςφορά 

του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και τα prospectus του καταςκευαςτικοφ οίκου. 

Ο εξοπλιςμόσ κατά ςυνζπεια περιλαμβάνει τα παρακάτω ςτοιχεία και κλινικά πακζτα και χαρακτθρίηεται 

από τα ακόλουκα τεχνικά χαρακτθριςτικά :  

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ  ΤΥΡΟΣ 

  

 

 

   

 

ΑΘΟ  Α.4. ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ – ΚΑΤΘΣΕΙΣ 

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.  

Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι εκάςτοτε νόμιμεσ κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 

κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 

Ειδικότερα: 
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Θ πλθρωμι του αναδόχου για τθν ςφμβαςθ τθσ προμικειασ και εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ κα 

πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

α) Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι του εξοπλιςμοφ είτε 

β)Με τθ χοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ μζχρι ποςοςτοφ 50 % τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α. , με 

τθν κατάκεςθ  ιςόποςθσ εγγφθςθσ θ οποία κα καλφπτει τθ διαφορά μεταξφ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ 

καλισ εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλόμενθσ προκαταβολισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 

72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και 4.1.  τθσ παροφςασ, και τθν καταβολι του υπολοίπου είτε μετά τθν 

οριςτικι παραλαβι των υλικϊν είτε με πλθρωμι ποςοςτοφ 20% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ με το 

πρωτόκολλο παραλαβισ κατόπιν του μακροςκοπικοφ ελζγχου και τθν εξόφλθςθ τθσ υπόλοιπθσ 

ςυμβατικισ αξίασ με τον ςυνολικό ΦΡΑ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν.  

Θ παραπάνω προκαταβολι κα είναι ζντοκθ. Κατά τθν εξόφλθςθ κα παρακρατείται τόκοσ επί τθσ 

ειςπραχκείςασ προκαταβολισ και για το χρονικό διάςτθμα υπολογιηόμενου από τθν θμερομθνία λιψεωσ 

μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ. Για τον υπολογιςμό του τόκου κα λαμβάνεται 

υπόψθ το φψοσ του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δθμοςίου 12μθνθσ διάρκειασ που κα ιςχφει 

κατά τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ προςαυξθμζνο κατά 0,25 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ το οποίο  

κα παραμζνει ςτακερό μζχρι τθν εξάντλθςθ του ποςοφ τθσ χορθγθκείςασ προκαταβολισ. 

Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ δεν ζχει υποχρζωςθ καταβολισ αποηθμίωςθσ για υπερωριακι απαςχόλθςθ ι 

οποιαδιποτε άλλθ αμοιβι ςτο προςωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ι τρίτων. 

ΑΘΟ Α.5. ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ - ΛΟΙΡΟΙ ΟΟΙ 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κατζκεςε Εγγυθτικι Επιςτολι υπ’ αρικ. ……….., ποςοφ ………………….€  τθσ Τράπεηασ 

…………..…………. .. – Κατάςτθμα …………..…… , το οποίο καλφπτει ςε ποςοςτό το 5% τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ 

προμικειασ και εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ προ ΦΡΑ, για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, ςφμφωνα 

με τα οριηόμενα ςτθν διακιρυξθ και το άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι τθσ και κα αποδοκεί ςτον ΑΝΑΔΟΧΟ 

μετά τθν πλιρθ και κανονικι εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ, με τθν οριςτικι ποιοτικι και 

ποςοτικι παραλαβι του εξοπλιςμοφ και φςτερα από εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο 

ςυμβαλλόμενουσ. 

 

Με τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι του εξοπλιςμοφ, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεοφται να 

αντικαταςτιςει τθν Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ με Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ 

Λειτουργίασ. Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Λειτουργίασ πρζπει να είναι ποςοφ ίςου με το 2% τθσ 

ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ του εξοπλιςμοφ, ιτοι ποςοφ …………………….…… €. Θ εγγφθςθ καλισ 

λειτουργίασ κα ζχει ιςχφ τουλάχιςτον τρεισ (3) μινεσ μεγαλφτερθ από το χρονικό διάςτθμα εγγφθςθσ 

καλισ λειτουργίασ του μθχανιματοσ όπωσ αυτό ορίηεται ςτθν προςφορά του αναδόχου, ιτοι: α 

………….….….  (…)  χρόνια  από τθν οριςτικι παραλαβι του εξοπλιςμοφ ςφμφωνα με τθν προςφορά του. 

 

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. 
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Θ ςυχνότθτα των προλθπτικϊν ελζγχων πρζπει να είναι ςφμφωνθ με τισ οδθγίεσ και προδιαγραφζσ του 

καταςκευαςτικοφ οίκου και να γίνεται ………..(….) φορζσ τον χρόνο ςφμφωνα με τθν προςφορά του 

αναδόχου. Θ εγγφθςθ αυτι καλφπτει όλα τα μζρθ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ εκτόσ των 

αναλωςίμων. Ο χρόνοσ αυτόσ αρχίηει από τθν οριςτικι παραλαβι του μθχανιματοσ πλιρωσ 

ςυναρμολογοφμενου, εγκατεςτθμζνου και ςε κατάςταςθ πλιρουσ λειτουργίασ.  

 

Κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ κα τθρείται θμερολόγιο λειτουργίασ, ςυντιρθςθσ, βλαβϊν κλπ. που κα 

παρακολουκείται και κα μονογράφεται από τουσ υπεφκυνουσ του Νοςοκομείου (ιατρό ι τεχνικό) και τον 

τεχνικό του προμθκευτι. Στο θμερολόγιο κα αναγράφονται οι βλάβεσ, τα αίτιά τουσ και θ διάρκεια 

ακινθτοποίθςθσ του μθχανιματοσ. Ο προμθκευτισ κα ειδοποιείται τθλεφωνικά για τθν βλάβθ και ει 

δυνατόν το είδοσ τθσ και κα αποςτζλλεται fax, οπότε κα αρχίηει θ μζτρθςθ του χρόνου ακινθτοποίθςθσ. Θ 

ανταπόκριςθ (τθλεφωνικι, τθλεματικι ι φυςικι παρουςία) προσ αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ κα πρζπει να 

γίνεται τθν ίδια μζρα όταν ο προμθκευτισ ειδοποιθκεί μζχρι τθν 10:00π.μ. και το αργότερο το πρωί τθσ 

επόμενθσ θμζρασ όταν ειδοποιθκεί μετά τθν 10:00π.μ. Στο τζλοσ του χρόνου εγγφθςθσ κα ακροίηονται οι 

εργάςιμεσ θμζρεσ ακινθτοποίθςθσ λόγω βλάβθσ οποιουδιποτε μζρουσ του μθχανιματοσ. Για κάκε τζτοια 

εργάςιμθ θμζρα άνω των δεκαπζντε (15) θμερολογιακϊν θμερϊν ετθςίωσ, (ςτισ οποίεσ δεν 

ςυμπεριλαμβάνονται οι θμζρεσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ του μθχανιματοσ), κα επιβάλλεται ςτον 

προμθκευτι, ωσ ποινικι ριτρα, παράταςθ κατά πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ τθσ διάρκειασ τθσ εγγφθςθσ 

καλισ λειτουργίασ ι τθσ ςφμβαςθσ ςυντιρθςθσ, για ολόκλθρο το ςυγκρότθμα ι όπωσ ζχει οριςτεί ςτθν 

προςφορά του 

 

Ειδικότερα και με βάςθ τθν προςφορά του αναδόχου κατά τθν διάρκεια τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ 

του εξοπλιςμοφ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ακολουκιςει χωρίσ καμία αποηθμίωςθ ι αμοιβι εκ μζρουσ 

τθσ Α.Α…….. 

1…. 

ΑΘΟ Α.6. ΡΟΒΛΕΡΟΜΕΝΕΣ ΘΤΕΣ 

Θ παράδοςθ και θ παραλαβι του εξοπλιςμοφ κα γίνει ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ τθσ 

προμικειασ. Σε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ παράδοςθσ με υπαιτιότθτα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ επιβάλλονται 

κυρϊςεισ ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ν. 4412/2016 και ςτθν ςχετικι διακιρυξθ. 

 

ΑΘΟ Α.7. ΤΕΧΝΙΚΘ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ 

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.  

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εγγυάται να εξαςφαλίςει τθν φπαρξθ αμεταχείριςτων και πιςτοποιθμζνων από τον 

καταςκευαςτικό οίκο ανταλλακτικϊν και κφρια τθν διάκεςθ αυτϊν κακϊσ και των αντίςτοιχων 

κατάλλθλων υλικϊν για πλιρθ λειτουργία και απόδοςθ του ςυγκροτιματοσ επί δζκα (10) τουλάχιςτον 

ςυνολικά ζτθ από τθν οριςτικι παραλαβι αυτοφ  

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει ότι διακζτει ςτο Νοςοκομείο ανταλλακτικά του 

προςφερόμενου είδουσ για δζκα (10) τουλάχιςτον ζτθ από τθν παράδοςθ αυτοφ. Επίςθσ, δεςμεφεται να 

εξαςφαλίςει ότι ο  νόμιμοσ εκπρόςωποσ του καταςκευαςτικοφ οίκου ι ελλθνικοφ κυγατρικοφ οίκου (θ 

οποία κα αναφζρεται ρθτϊσ ςτθν παροφςα διακιρυξθ), αναλαμβάνει τθ δζςμευςθ για διάκεςθ 

ανταλλακτικϊν για όςο χρονικό διάςτθμα δθλϊνει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, κακϊσ και για τθ ςυνζχιςθ τθσ διάκεςθσ 

των ανταλλακτικϊν ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε περίπτωςθ που ο προμθκευτισ, πάψει να είναι 
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αντιπρόςωποσ ι εκπρόςωποσ του καταςκευαςτικοφ οίκου ςτθν Ελλάδα ι ςε περίπτωςθ που ο 

προμθκευτισ πάψει να υφίςταται ωσ επιχείρθςθ, 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. 

 

ΑΘΟ Α.8. ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεοφται να εκπαιδεφςει τουσ χριςτεσ  (ιατροφσ – τεχνολόγουσ), και να παρζχει τα 

αναγκαία βοθκιματα ι πίνακεσ ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα.  

Θ αρχικι εκπαίδευςθ (ιατρϊν-χειριςτϊν-τεχνικϊν), κα παρζχεται για τουλάχιςτον τριάντα (30) θμζρεσ 

μετά τθν εγκατάςταςθ του μθχανιματοσ, άνευ πρόςκετθσ αμοιβισ του προμθκευτι και κα γίνεται ςτθν 

Ελλθνικι Γλϊςςα. 

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. 

Επιπρόςκετα ενδζχεται να γίνουν περιςςότερεσ τθσ μιασ εκπαιδεφςεωσ ςε προςωπικό (χριςτεσ) του 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν λιξθ τθσ προτεινόμενθσ περιόδου εγγφθςθσ 

καλισ λειτουργίασ μζχρι τθν λιξθ του διαςτιματοσ των δζκα ετϊν από τθν οριςτικι παραλαβι του 

ςυγκροτιματοσ ΑΝΕΥ ΡΟΣΘΕΤΘΣ ΑΜΟΙΒΘΣ ςφμφωνα με τθν προςφορά του αναδόχου 

 

ΑΘΟ Α. 9 ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Θ παροφςα Σφμβαςθ δφναται να τροποποιθκεί ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, ςφμφωνα 

με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 132 του ν. 4412/2016. Σε κάκε περίπτωςθ, κάκε πικανι τροποποίθςι τθσ 

Σφμβαςθσ πρζπει να τφχει τθσ προζγκριςθσ τθσ ΕΥΔΕΡ Ρεριφζρειασ Θεςςαλίασ. 

 

ΑΘΟ Α.10 ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΡΙΛΥΣΘ ΔΙΑΦΟΩΝ 

Θ εν λόγω Σφμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο. 

Σε περίπτωςθ διαφορϊν, που ενδεχομζνωσ προκφψουν ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι τθν 

εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ι εξ’ αφορμισ τθσ, το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ καταβάλλουν κάκε 

προςπάκεια για τθ φιλικι επίλυςι τουσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν 

ςυναλλακτικϊν θκϊν πάντα υπό το πρίςμα τθσ προςταςίασ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ. 

Σε περίπτωςθ αδυναμίασ εξεφρεςθσ κοινά αποδεκτισ λφςθσ αποκλειςτικά αρμόδια είναι τα Ελλθνικά 

Δικαςτιρια. 

ΜΕΟΣ Β: ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΕΡΙΣΚΕΥΘΣ ……………………………………………………………… ΓΙΑ ΤΟ 1Ο 

ΕΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΘΝ ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 

 

H εταιρεία ………….., Α.Φ.Μ.: …………….. Δ.Ο.Υ.: ……….. ζχει προμθκεφςει ςτο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΙΚΑΛΩΝ ζνα 

ςυγκρότθμα  τφπου ………………. προζλευςθσ  …………………… . 

Το ςυγκρότθμα αυτό, το οποίο θ Ανακζτουςα Αρχι  χρθςιμοποιεί, ζχει από τθ φφςθ του ανάγκθ ειδικισ 

ςυντιρθςθσ και παρακολοφκθςθσ . 

Θ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ λαμβάνοντασ υπόψθ: 

1. Τθν υπ’αρικμ. διακ. 
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2. Τθν υπ’αρικμ. προςφορά του αναδόχου 

3. Τθν υπ’αρικμ. Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ ΚΑΕ 0887 

ανακζτει με τθν παροφςα ςτον Ανάδοχο (οι οποίοι ςτο εξισ ςτθν Σφμβαςθ αυτι κα αναφζρονται και ςαν 

ςυμβαλλόμενοι ι ςυμβαλλόμενα μζρθ) και ο Ανάδοχοσ δθλϊνει ότι αναλαμβάνει τθν πλιρθ ςυντιρθςθ, 

επιςκευι και παρακολοφκθςθ του ςυγκροτιματοσ για το 1ο ζτοσ μετά τθν λιξθ εγγφθςθσ καλισ 

λειτουργίασ με τουσ παρακάτω όρουσ και ςυμφωνίεσ: 

 

ΑΘΟ Β.1  -  ΣΥΝΤΘΘΣΘ 

 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει τθ πλιρθ υποςτιριξθ και ςυντιρθςθ όλου του μθχανιματοσ ςφμφωνα με τισ 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ και τθν προςφορά του. 

Ρροσ τοφτο ο προμθκευτισ 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.  

Σε περίπτωςθ αλλαγϊν που ζχουν επζλκει ςτο εν λόγω προςωπικό (αλλαγζσ προςϊπων, επιπλζον 

εκπαιδεφςεισ, νζα πιςτοποιθτικά από τον καταςκευαςτι ι τον εξουςιοδοτθμζνο αντιπρόςωπο του ςτθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν Οδθγία  93/42/EEC, κλπ) εν ςχζςει με τα ςτοιχεία που ο 

Ανάδοχοσ είχε κατακζςει με τθν προςφορά τθσ για τθν ανάλθψθ τθσ προμικειασ, είναι απαραίτθτο να 

υποβλθκοφν αυτά ςτθν Ανακζτουςα Αρχι προ τθσ υπογραφισ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ. 

Ειδικότερα, κατά τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεοφται 

ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και τθν προςφορά του να: 

1. να εξαςφαλίηει τθν επιμελι ςυντιρθςθ και επιςκευι του όλου προμθκευόμενου ςυςτιματοσ 

2. …. 

ΑΘΟ Β.2 -  ΡΟΛΘΡΤΙΚΘ ΣΥΝΤΘΘΣΘ – ΕΡΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ -  ΧΟΝΟΣ ΑΚΙΝΘΤΟΡΟΙΘΣΘΣ 

2.1  Θ προλθπτικι ςυντιρθςθ κα γίνεται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του οίκου καταςκευισ  από Δευτζρα ζωσ 

Ραραςκευι και από ϊρα 08.00 ζωσ 16.00, υπό τθν επίβλεψθ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Σε περίπτωςθ που οι 

ανωτζρω θμζρεσ αποτελοφν επίςθμεσ αργίεσ ι εορτζσ του χρόνου θ προλθπτικι ςυντιρθςθ του 

μθχανιματοσ κα μετατίκεται τθν πρϊτθ εργάςιμθ θμζρα που ακολουκεί μετά τθν αργία. 

2.2  Κατά τθν διάρκεια των προγραμματιςμζνων Συντθριςεων-Επιςκευϊν που κα γίνονται από τουσ 

τεχνικοφσ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ κα ειδοποιείται από τον ΑΝΑΔΟΧΟ με Fax και αρμόδιοσ τεχνικόσ τθσ Βιοιατρικισ 

Τεχνολογίασ ι τθσ τεχνικισ Υπθρεςίασ τθσ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ.  

2.3Κατά τθ διάρκεια τθσ ςυντιρθςθσ κα τθρείται θμερολόγιο λειτουργίασ, ςυντιρθςθσ, βλαβϊν κλπ. που 

κα παρακολουκείται και κα μονογράφεται από τουσ υπεφκυνουσ του Νοςοκομείου (ιατρό ι τεχνικό) και 

τον τεχνικό του προμθκευτι. Στο θμερολόγιο κα αναγράφονται οι βλάβεσ, τα αίτιά τουσ και θ διάρκεια 

ακινθτοποίθςθσ του μθχανιματοσ.  

2.4 Ο προμθκευτισ κα ειδοποιείται τθλεφωνικά για τθν βλάβθ και ει δυνατόν το είδοσ τθσ και κα 

αποςτζλλεται fax, οπότε κα αρχίηει θ μζτρθςθ του χρόνου ακινθτοποίθςθσ. Θ ανταπόκριςθ (τθλεφωνικι, 

τθλεματικι ι φυςικι παρουςία) προσ αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ κα πρζπει να γίνεται τθν ίδια μζρα όταν 

ο προμθκευτισ ειδοποιθκεί μζχρι τθν 10:00π.μ. και το αργότερο το πρωί τθσ επόμενθσ θμζρασ όταν 

ειδοποιθκεί μετά τθν 10:00π.μ.  

2.5 Στο τζλοσ του χρόνου εγγφθςθσ κα ακροίηονται οι εργάςιμεσ θμζρεσ ακινθτοποίθςθσ λόγω βλάβθσ 

οποιουδιποτε μζρουσ του μθχανιματοσ. Για κάκε τζτοια εργάςιμθ θμζρα άνω των δεκαπζντε(15) 

θμερολογιακϊν θμερϊν ετθςίωσ, (ςτισ οποίεσ δεν ςυμπεριλαμβάνονται οι θμζρεσ προλθπτικισ 

ςυντιρθςθσ του μθχανιματοσ), κα επιβάλλεται ςτον προμθκευτι, ωσ ποινικι ριτρα, παράταςθ κατά 
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πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ τθσ διάρκειασ τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ ι τθσ ςφμβαςθσ ςυντιρθςθσ, 

για ολόκλθρο το ςυγκρότθμα ι όπωσ ζχει οριςτεί ςτθν προςφορά του 

 

ΑΘΟ Β.3  -  ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ -  ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΘΤΕΣ 

3.1Θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ κα γίνεται ςφμφωνα με τθν παροφςα ςφμβαςθ, τθν προςφορά του 

αναδόχου και τισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

3.2 Στο τζλοσ ιςχφοσ εκάςτθσ ετιςιασ Σφμβαςθσ κα υπολογίηονται οι ϊρεσ ακινθτοποίθςθσ του 

ςυγκροτιματοσ όπωσ ορίηεται ανωτζρω. 

 

ΑΘΟ Β.4  -    ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΘΜΑ / ΡΛΘΩΜΘ 

Για τισ αναφερόμενεσ ςτθν παροφςα Σφμβαςθ υπθρεςίεσ ετιςιασ πλιρουσ ςυντιρθςθσ-επιςκευισ, θ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ κα καταβάλει ςτον ΑΝΑΔΟΧΟ το ςυνολικό ποςό των ………………….ευρϊ (…………€) 

ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 24%. 

Στθν τιμι αυτι περιλαμβάνεται θ τιμι των ανταλλακτικϊν, των πάςθσ φφςεων υλικϊν και εργατικϊν 

ανεξαρτήτως αριθμού εξετάσεων το χρόνο., τα διάφορα άλλα κόςτθ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ (πχ 

μετακινιςεισ, διαμονι, εργαλεία κλπ) κακϊσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ και οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ 

όπωσ προβλζπεται ςτθν διακιρυξθ ……… και ςτθν προςφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ που ζγινε αποδεκτι. 

Θ πλθρωμι του αναδόχου για τθν ςφμβαςθ ςυντιρθςθσ, που κα προκφψει μετά τθν λιξθ του χρόνου 

εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ,  κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο : 

α) Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υπθρεςιϊν. είτε 

β) τμθματικά μετά από τθν ςφμφωνθ γνϊμθ των δφο (2) μερϊν 

 

ΑΘΟ Β.5  -    ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ 

5.1Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ετιςιασ Σφμβαςθσ ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κα κατακζςει Εγγυθτικι Επιςτολι 

καλισ ςυντιρθςθσ αξίασ 5% τθσ κακαρισ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ετιςιασ Σφμβαςθσ πλιρουσ ςυντιρθςθσ-

επιςκευισ, ιτοι αξίασ ………………..€ και ιςχφοσ ενόσ ζτουσ από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ εγγφθςθσ καλισ 

λειτουργίασ. 

 

ΑΘΟ Β.6  -   ΔΙΑΚΕΙΑ – ΑΝΑΝΕΩΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

6.1   H παροφςα Σφμβαςθ ιςχφει για ζνα ζτοσ, με θμερομθνία ζναρξθσ τθν επομζνθ τθσ λιξθσ εγγφθςθσ 

καλισ λειτουργίασ. 

Θ ςφμβαςθ ςυντιρθςθσ είναι δυνατόν να ανανεϊνεται ανά ζτοσ (δικαίωμα προαίρεςθσ), ςφμφωνα με τθν 

κζλθςθ και τθν διακριτικι ευχζρεια τθσ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ μετά τθν λιξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και 

ζωσ ςυμπλθρϊςεωσ 10ετίασ από τθν οριςτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ προμικειασ. 

6.2  Σε περίπτωςθ που το ςυγκρότθμα τεκεί οριςτικϊσ εκτόσ λειτουργίασ κατόπιν απόφαςθσ τθσ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ, θ παροφςα Σφμβαςθ λφεται αυτομάτωσ και αηθμίωσ για αμφότερουσ τουσ 

ςυμβαλλόμενουσ. Σε τζτοια περίπτωςθ θ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ  κα ενθμερϊςει εγγράφωσ τον ΑΝΑΔΟΧΟ για 

τθν πρόκεςθ διακοπισ λειτουργίασ του ςυγκροτιματοσ, τθρϊντασ προκεςμία τουλάχιςτον είκοςι (20) 

θμερϊν. Θ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ υποχρεοφται να καταβάλει το ςυμβατικό τίμθμα που αναλογεί ςτον χρόνο 

λειτουργίασ του ςυγκροτιματοσ. 

6.3  Θ Σφμβαςθ είναι δυνατόν να τροποποιθκεί ι να παρατακεί μόνο με ζγγραφθ ςυμφωνία των δφο 

ςυμβαλλομζνων μερϊν. 

6.4 Για όλα τα λοιπά κζματα αναφορικά με τθ ςυντιρθςθ και δεν αναφζρονται παραπάνω, θ οποία 

πραγματοποιείται με τθν παροφςα Σφμβαςθ, ιςχφουν οι όροι τθσ διακιρυξθσ ……../2019. 
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ΑΘΟ Β. 7  -   ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΡΙΛΥΣΘ ΔΙΑΦΟΩΝ 

7.1   Θ εν λόγω Σφμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο. 

7.2   Σε περίπτωςθ διαφορϊν, που ενδεχομζνωσ προκφψουν ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι τθν 

εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ι εξ’ αφορμισ τθσ, θ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ  καταβάλλουν κάκε 

προςπάκεια για τθ φιλικι επίλυςι τουσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν 

ςυναλλακτικϊν θκϊν πάντα υπό το πρίςμα τθσ προςταςίασ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ. 

7.3   Σε περίπτωςθ αδυναμίασ εξεφρεςθσ κοινά αποδεκτισ λφςθσ αποκλειςτικά αρμόδια είναι τα Ελλθνικά 

Δικαςτιρια. 

ΜΕΟΣ Γ: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Για όλα τα λοιπά κζματα αναφορικά με τθν προμικεια και εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ (ΜΕΟΣ Α) 

κακϊσ και τισ υπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ για το 1ο ζτοσ μετά τθν λιξθ εγγφθςθσ καλισ 

λειτουργίασ (ΜΕΟΣ Β) όπωσ περιγράφονται ςτθν παροφςα Σφμβαςθ, ιςχφουν οι όροι τθσ διακιρυξθσ 

……/2019 και τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ …../…….... κακϊσ και τα αναφερόμενα ςτο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 

Αϋ147/08.08.2016) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), των οποίων ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ζλαβε γνϊςθ και δζχκθκε αυτοφσ ανεπιφφλακτα, 

ςε ςυνδυαςμό προσ τουσ όρουσ τθσ  διακιρυξθσ  …/2019  και τθν προςφοράσ του.  

Θ παροφςα Σφμβαςθ, αφοφ διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται νόμιμα από τουσ ςυμβαλλόμενουσ 

ςε τρία όμοια πρωτότυπα. 

Από τα παραπάνω τρία πρωτότυπα , τα 2 κατατζκθκαν ςτο αρμόδιο γραφείο του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, το τρίτο 

παρζλαβε ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, και αντίγραφο αυτισ (ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι) αποςτζλλεται ςτθν 

ΕΥΔΕΡ Ρεριφζρειασ Θεςςαλίασ 

 

 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ        ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 

 

20PROC006484442 2020-03-27


