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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Επωνυμία Γενικό Νοςοκομείο Θλείασ - Νοςθλευτικι 
Μονάδα Ρφργου 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Ε.Ο. Ρατρϊν-Ρφργου, Ρεριοχι Συντριάδα 

Ρόλθ Ρφργοσ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 271 00 

Ωϊρα Ελλάδα 

Κωδικόσ ΝUTS EL633 

Τθλζφωνο 26210 82784 

Ψαξ 26210 82378 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  promithiesgnpyr@gmail.com  

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ κ. Ρουλιάςθσ Αλζξανδροσ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) http:// www.1707.syzefxis.gov.gr/  

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Νοςοκομείο και ανικει ςτθν 6θ Υγειονομικι Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου, Ιονίων 
Νιςων, Θπείρου & Δυτικισ Ελλάδασ. 
   

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 
Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν υγείασ. 
Εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο είναι το Ελλθνικό και ειδικότερα ο Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει ςιμερα.  
 

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

πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 
β)         Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ, και ςτθ  Διεφκυνςθ 

τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (Ν.Μ.Ρ,  Γενικό Νοςοκομείο Θλείασ) : Ε.Ο. Ρφργου – Ρατρϊν / Ρεριοχι 
Συντριάδα – 27131 – Ρφργοσ, Τθλζφωνο : 26210-82784 Ψαξ : 26210-82378, E-mail: 

promithiesgnpyr@gmail.com. 

             Ρλθροφορίεσ : Ρουλιάςθσ Αλζξανδροσ 

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

 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16, με χριςθ του 
Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ. και τουσ ειδικότερουσ όρουσ τθσ παροφςασ.  
 

mailto:promithiesgnpyr@gmail.com
http://www.nosokomeiopyrgoy.gr/
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Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Ψορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ Εταιρεία SIEMENS ςφμφωνα με παράγραφο ΙΙΙ.2 
(5) τθσ με αρικ. ΥΡΟΙΚ 07085ΕΞ2012/27.8.2012 (ΨΕΚ Αϋ 164) ςφμβαςθσ. 
 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια ενόσ (1) «ΨΘΦΙΑΚΟΤ ΑΚΣΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟΤ 
ΤΓΚΡΟΣΘΜΑΣΟ ΜΕ ΟΡΙΗΟΝΣΙΑ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΟΡΘΙΟ BUCKY», ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 362.000,00€ 
με ΦΠΑ 24% ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ πενταετοφσ ςυντιρθςθσ (291.935,48€ + 70.064,52€ ΦΠΑ). 

 

Το προσ προμικεια είδοσ κατατάςςεται ςτον κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) :  

α/α CPV ΡΕΙΓΑΨΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ 

1 33111000-1 
ΨΘΦΙΑΚΟ ΑΚΣΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟ ΤΓΚΡΟΣΘΜΑ ΜΕ 
ΟΡΙΗΟΝΣΙΑ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΟΡΘΙΟ BUCKY  

 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ πενταετοφσ ςυντιρθςθσ, ανζρχεται ςτο 
ποςό των 362.000,00€ με ΦΠΑ 24% (291.935,48€ + 70.064,52€ ΦΠΑ),  

Με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, βάςει τθσ 
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ  του είδουσ. 

 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε 3 μινεσ. 

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

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ  του είδουσ.  

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται 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 υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 
2007 -2013», 

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

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων 
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  
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 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 ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Σφπο και άλλεσ 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” 

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

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

 ο κανονιςμόσ (ΕΕ) αρικ. 679/2016 τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων 
ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των 
δεδομζνων αυτϊν, 

 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. 

 Τθν αρικ. ΥΡΟΙΚ 07085ΕΞ2012/27-8-2012 (ΨΕΚ Α’  164/12)  Σφμβαςθ  μεταξφ  του  Ελλθνικοφ Δθμοςίου 
και τθσ εταιρείασ SIEMENS A.E. ςφμφωνα με τθν οποία και ςε εκτζλεςθ του όρου ΙΙΙ. 2(1) αυτισ, θ 
κάλυψθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ δαπάνθσ κα γίνει από τθν ανωτζρω εταιρεία. 

Τισ κάτωκι αποφάςεισ: 

 Τθν υπϋ αρικ. 2θ
/17-01-2019 Απόφαςθ που ζλαβε το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Νοςοκομείου κατόπιν 

του υπϋαρικ. 2352/15-01-2019 εγγράφου του Διοικθτι τθσ 6θσ
 ΥΡΕ και τον οριςμό επιτροπισ Τεχνικϊν 

Ρροδιαγραφϊν για τθν προμικεια ενόσ ψθφιακοφ ακτινοδιαγνωςτικοφ ςυγκροτιματοσ με οριηόντια 
τράπεηα και όρκιο Bucky ςτα πλαίςια τθσ Συμφωνίασ ςυμβιβαςμοφ μεταξφ Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τθσ 
εταιρείασ SIEMENS. 

 Τθν αρικ. 13θ
/11-04-2019 απόφαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Νοςοκομείου για τθν ζγκριςθ του 

υπϋαρικ. 8231/10-04-2019 Ρρακτικοφ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν και τθ διενζργεια Αϋ φάςθσ  Δθμόςιασ 
Διαβοφλευςθσ αυτϊν.  

 Τθν 1θ
 Ψάςθ Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν μζςω ΕΣΘΔΘΣ με αρ. 

19DIAB000004443. 

 Τθν αρικ. 19θ
/10-06-2019 (ΑΔΑ: 602646907Ε-Α66) απόφαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Νοςοκομείου 

για τθν ζγκριςθ του υπϋαρικ. 12624/10-06-2029 Ρρακτικοφ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν κατόπιν τθσ  
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διενζργειασ τθσ  Αϋ φάςθσ  Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ αυτϊν, και τθ διενζργεια Βϋφάςθσ Δθμόςιασ 
Διαβοφλευςθσ.  

 Τθν 2θ
 Ψάςθ Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν μζςω ΕΣΘΔΘΣ με αρ. 

19DIAB000004826. 

 Τθν υπϋαρικ. 24θ
/16-07-2019 (ΑΔΑ:Ϋ37Ξ46907Ε-Β3Ψ) απόφαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου του 

Νοςοκομείου για τθν ζγκριςθ του υπϋαρικ. 15410/16-07-2019 Ρρακτικοφ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν 
κατόπιν τθσ  διενζργειασ τθσ  βϋ φάςθσ  Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ.  

 Τθν υπϋαρικ. 342θ
/18-05-2020 Ρράξθ Διοικθτι (ΑΔΑ:Ϋ8Σ46907Ε-ΟΨ0) Ρράξθ Διοικθτι του Γενικοφ 

Νοςοκομείου Θλείασ περί ζγκριςθσ του τεφχουσ του διαγωνιςμοφ και τον οριςμό τθσ ςχετικισ 
Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ 

 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 30
θ
/06/2020 και ϊρα 15:00 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr , από τθν 22

θ
 Μαΐου  2020 θμζρα Παραςκευι  και ϊρα 15:00,  ζωσ  τθν 30

θ 

Ιουνίου 2020, θμζρα Σρίτθ και ϊρα 15:00. 

 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ  20/05/2020 

ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Αρικ. Αναφοράσ ςτθν ΕΕ : Reception Id 20-246006-001 

 

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
ςτθν πλατφόρμα ΕΣΘΔΘΣ ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό  : 91901. 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμφωνα με το 
άρκρο 66 του Ν. 4412/2016 : Σε τρεισ (3) εφθμερίδεσ του Νομοφ Θλείασ,  θμεριςια  εφθμερίδα  Πατρίσ, 

θμεριςια  εφθμερίδα  Πρϊτθ, και ςτθν εβδομαδιαία εφθμερίδα Πατρίσ τθσ Δευτζρασ. 

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

Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) 

:http://www.nosokomeiopyrgoy.gr/ ςτθν διαδρομι: Αρχικι ςελίδα► Διαγωνιςμοί→ Ρρομικειεσ→ 

ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΙ & ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ→ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΙ→ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΙ , ςτισ 22/05/2020, και  ςτο  
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΘΘΝΩΝ , ΒΙΟΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΘΘΝΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΘΛΕΙΑ. 

 

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον προμθκευτι. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.nosokomeiopyrgoy.gr/
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1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

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

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

1. θ με αρ. Αρικ. Αναφοράσ ςτθν ΕΕ : Reception Id 20-246006-001 δθμοςίευςθ όπωσ ζχει αποςταλεί 
ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

2. θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ 

3.  το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+ 

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

5. το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ  

 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

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

 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο 8 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. Αιτιματα παροχισ 
ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα 
οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν 
χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 
των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο.  

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

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

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

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

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

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

2.1.4 Γιώζζα 

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 Ωάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 
(Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να 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 Ωάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
ζγγραφα μποροφν να 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.  

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ 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 Δγγπήζεηο 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ υμμετοχισ (παρ.2.2.2), Καλισ Εκτζλεςθσ (παρ. 4.1) και Καλισ Λειτουργίασ 
(παρ.6.4)  εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι 
του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται 
με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου 
χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ 
επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

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

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Ψ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
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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.  

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

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

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

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

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

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

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

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 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που 
ανζρχεται ςε ποςοςτό (δφο τοισ εκατό) 2%, υπολογιηόμενο επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΨΡΑ, του 
προςφερόμενου τμιματοσ/προςφερόμενων τμθμάτων, όπωσ παρουςιάηεται ςτον παρακάτω πίνακα: 

α/α ΡΕΙΓΑΨΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜΑΩΙΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΜΕ ΨΡΑ (€) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΩΫΙΣ ΨΡΑ (€) 

Φψοσ 
Εγγυθτικισ 

Επιςτολισ 
Συμμετοχισ (€) 

1 

ΨΘΦΙΑΚΟ 

ΑΚΣΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟ 
ΤΓΚΡΟΣΘΜΑ ΜΕ ΟΡΙΗΟΝΣΙΑ 
ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΟΡΘΙΟ BUCKY 

ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΘ ΣΘ 
ΔΑΠΑΝΘ ΠΕΝΣΑΕΣΟΤ 

ΤΝΣΘΡΘΘ 

1 362.000,00€ 291.935,48€ 5.838,71€ 

 

Σχετικά υποδείγματα εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ παρατίκενται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ V. 

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. 
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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 μζχρι 01/08/2021, 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. 

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 Λόγνη απνθιεηζκνύ  
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων 
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 αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ:  

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

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

τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα,  

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

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

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτον 
Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του 
Διοικθτικοφ 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) όταν ο προςφζρων 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 προςφζρων ζχει ακετιςει τισ 
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο προςφζρων 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. 

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

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

(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 
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 ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά 
του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.  

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

2.2.3.4. Αποκλείεται, επίςθσ, προςφζρων οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 
τθσ παροφςασ  ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 
3310/2005, όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ). 

2.2.3.5. Ο προςφζρων 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. 

2.2.3.6. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.3. 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. 
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2.2.3.7. 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. 

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

Κριτιρια Επιλογισ 
 

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

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ 
μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου (Ε.Ο.Ω) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε 
τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ 
ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα.  

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

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα  
Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ  απαιτείται: 

 να διακζτουν γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν για τα ζτθ 2016, 2017 & 2018, τουλάχιςτον ίςο με τθν 
εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ Ψ.Ρ.Α., αναλόγωσ του προχπολογιςμοφ των 
προςφερόμενων ειδϊν. 

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα  
Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται: 

 Να διακζτουν τουλάχιςτον μία (1) παράδοςθ του ςυγκεκριμζνου είδουσ μζςα ςτθν τελευταία 
τριετία, είτε ςτον Δθμόςιο είτε ςτον ιδιωτικό τομζα. 

 να διακζτουν μόνιμα οργανωμζνο τμιμα τεχνικισ υποςτιριξθσ και service, κακϊσ και κατάλλθλα 
εκπαιδευμζνο προςωπικό, ειδικευμζνο και πιςτοποιθμζνο για service  αντίςτοιχων μθχανθμάτων. 
Να αναφερκεί αναλυτικά ςτθν τεχνικι προςφορά προκειμζνου να αξιολογθκεί, θ πόλθ όπου 
εδρεφει το ςυνεργείο ςυντιρθςθσ, θ ςφνκεςθ του προςωπικοφ του, τα τυπικά του προςόντα 
κ.λ.π,.  Οι επιχειριςεισ που δεν διακζτουν τεχνικό τμιμα ςτθν  Δυτικι Ελλάδα, οφείλουν να 
εκκζτουν ςτθν προςφορά τουσ τον τρόπο με τον οποίο μποροφν να ανταποκρικοφν άμεςα ςτισ 
εκάςτοτε ανακφπτουςεσ ανάγκεσ. 

 Με τθν τεχνικι προςφορά ςυνυποβάλλεται υποχρεωτικά πλιρθσ κατάλογοσ ςτον οποίο 
αναφζρονται οι κυριότερεσ παραδόςεισ παρόμοιων ι ίδιων μθχανθμάτων που ζχουν 
εγκαταςτακεί ςτθν Ελλάδα, θ αξία τουσ, οι θμερομθνίεσ παραγγελίασ, παράδοςθσ και οι τυχόν 
υποχρεϊςεισ παράδοςθσ, κακϊσ και οι παραλιπτεσ (Δθμοςίου ι Ιδιωτικοφ τομζα). Στθν 
περίπτωςθ που ο παραλιπτθσ ανικει ςτο Δθμόςιο τομζα, οι παραδόςεισ αποδεικνφονται με 
ςχετικά ζγγραφα τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ ςτα οποία κα αναφζρεται και θ εμπρόκεςμθ ι μθ 
παράδοςθ των υλικϊν. Στθν περίπτωςθ που ο παραλιπτθσ ανικει ςτον ιδιωτικό τομζα, οι 
παραδόςεισ βεβαιϊνονται από αυτόν ι εάν τοφτο δεν είναι δυνατόν, δθλϊνονται υπεφκυνα από 
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τον προμθκευτι. Στον ίδιο κατάλογο διευκρινίηεται αν τα μθχανιματα αυτά ςυντθροφνται από 
ςυνεργείο του προμθκευτι και από πότε. 

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο  
Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με 
τα ιςχφοντα διεκνι ι/και ευρωπαϊκά ι/ και εκνικά πρότυπα (ISO, ΕΝ,ΕΛΟΤ κ.λ.π.), να πλθροφν όλεσ τισ 
απαιτιςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 82 παρ.1 του ν. 4412/2016 και να διακζτουν τα ακόλουκα 
πιςτοποιθτικά ποιότθτοσ: 

α) Πιςτοποιθτικό EN ISO 9001 : 2008 ι EN ISO 13485 : 2003 (ι νεότερθ ζκδοςθ) με πεδίο πιςτοποίθςθσ 
τθν διακίνθςθ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων και EN ISO 13485 : 2003 (ι νεότερθ ζκδοςθ) για τθν τεχνικι 
υποςτιριξθ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων (μεταφραςμζνο ςτα ελλθνικά και νομίμωσ επικυρωμζνο), τόςο 
του καταςκευαςτι όςο και του ςυμμετζχοντοσ. 

β) Πιςτοποιθτικά ςιμανςθσ CE για τον προςφερόμενο εξοπλιςμό ϊςτε να ικανοποιοφνται οι αντίςτοιχεσ 
απαιτιςεισ των ςχετικϊν οδθγιϊν τθσ Ε.Ε. (Οδθγία 93/42/EEC όπωσ ιςχφει ςιμερα) μεταφραςμζνα ςτα 
ελλθνικά και νομίμωσ επικυρωμζνα). 

γ) Βεβαίωςθ ςυμμόρφωςθσ ςφμφωνα με τθν ΔΥ8δ/Γ.Ρ. οικ. 1348 απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ και 
Ρρόνοιασ : «Αρχζσ και κατευκυντιριεσ γραμμζσ ορκισ πρακτικισ διανομισ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων» 
(ΨΕΚ 32Β/16-1-2004). 

Τα παραπάνω πιςτοποιθτικά προςκομίηονται υποχρεωτικά και ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν 
(3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι.  

Πιςτοποιθτικά των οποίων θ ιςχφσ ζχει λιξει, δεν γίνονται δεκτά  

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ  
Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 

παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ 
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηονται.  

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 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 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 ΙΙΙ, το οποίο 
αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 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 ΙΙΙ.  

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 
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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.  

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

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

 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

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 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 2.2.4- 2.2.8). 

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 2.2.3.3. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) του άρκρου 79 
παρ. 4 ν. 4412/2016. 

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. 

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: 

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

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ. 

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 
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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 Εςόδων. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το 
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3, 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 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 και ςτθν 
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3. 

Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.3. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, 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.  

δ) για τθν παράγραφο 2.2.3.4, δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν, εφόςον ο προςωρινόσ 
ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία. *Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ οι εταιρείεσ που είναι ειςθγμζνεσ 
ςτο Ωρθματιςτιριο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ και υποβάλλουν περί τοφτου υπεφκυνθ διλωςθ του 
νόμιμου εκπροςϊπου τουσ+: 

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

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

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

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

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

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.8. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

Β.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. 

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

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων για τα ζτθ 2016, 2017 & 2018, 

ςτα οποία φαίνεται ο ετιςιοσ γενικόσ κφκλοσ εργαςιϊν . 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: 

α) Κατάλογο ςτον οποίο αναφζρονται οι κυριότερεσ παραδόςεισ προμθκειϊν του ςυγκεκριμζνου είδουσ 
για τα ζτθ 2017, 2018, 2019 με μνεία για κάκε παράδοςθ του παραλιπτθ, είτε εμπίπτει ςτο Δθμόςιο είτε 
ςτον Ιδιωτικό Τομζα και ειδικότερα τα υλικά, τισ ποςότθτεσ, τθν αξία, τισ θμερομθνίεσ παραγγελίασ 
παράδοςθσ και υποχρζωςθσ παράδοςθσ. Ο κατάλογοσ κα πρζπει να περιλαμβάνει τθν παράδοςθ ενόσ 
τουλάχιςτον παρόμοιου μθχανιματοσ ςυμβατικισ αξίασ ίςθσ ι μεγαλφτερθσ με τθν παραπάνω 
προμικεια. 

β) Βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ, ςυνεργαςίασ και περάτωςθσ ςυμβάςεων αντίςτοιχων προμθκειϊν από 
Δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ φορείσ. 

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: 

α) Πιςτοποιθτικό EN ISO 9001 : 2008 ι EN ISO 13485 : 2003 (ι νεότερθ ζκδοςθ) με πεδίο πιςτοποίθςθσ 
τθν διακίνθςθ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων και EN ISO 13485 : 2003 (ι νεότερθ ζκδοςθ) για τθν τεχνικι 

υποςτιριξθ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων (μεταφραςμζνο ςτα ελλθνικά και νομίμωσ επικυρωμζνο), τόςο 
του καταςκευαςτι όςο και του ςυμμετζχοντοσ. 

β) Πιςτοποιθτικά ςιμανςθσ CE για τον προςφερόμενο εξοπλιςμό ϊςτε να ικανοποιοφνται οι αντίςτοιχεσ 
απαιτιςεισ των ςχετικϊν οδθγιϊν τθσ Ε.Ε. (Οδθγία 93/42/EEC όπωσ ιςχφει ςιμερα) μεταφραςμζνα ςτα 
ελλθνικά και νομίμωσ επικυρωμζνα). 
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γ) Βεβαίωςθ ςυμμόρφωςθσ ςφμφωνα με τθν ΔΥ8δ/Γ.Ρ. οικ. 1348 απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ και 
Ρρόνοιασ : «Αρχζσ και κατευκυντιριεσ γραμμζσ ορκισ πρακτικισ διανομισ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων» 
(ΨΕΚ 32Β/16-1-2004). 

Τα παραπάνω πιςτοποιθτικά προςκομίηονται υποχρεωτικά και ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν 
(3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι.  

Ριςτοποιθτικά των οποίων θ ιςχφσ ζχει λιξει, δεν γίνονται δεκτά και θ αντίςτοιχθ προςφορά 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ 
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και 
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΨΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. 
ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω 
ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, 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. 

 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο  
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά  βάςει 
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων:  

 

ΣΕΧΝΙΚΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ - ΚΡΙΣΘΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΘΓΙΕ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 

Θ αξιολόγθςθ των Τεχνικϊν Ρροςφορϊν ςυνίςταται ςτθν βακμολόγθςθ των Κριτθρίων 
Αξιολόγθςθσ των Τεχνικϊν Ρροςφορϊν. Αξιολογοφνται μόνο οι προςφορζσ που ζχουν κρικεί ωσ τεχνικά 
αποδεκτζσ και ςφμφωνεσ με τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ κατά το ςτάδιο τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ. 
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Θ βακμολόγθςθ αυτι κα γίνει ςφμφωνα με τον Ρίνακα Κ που ακολουκεί και με τισ απαιτιςεισ που κζτουν 
οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ (Ραράρτθμα ΙΙ) και τα λοιπά παραρτιματα τθσ απόφαςθσ διακιρυξθσ βάςει 
όλων των ςτοιχείων που ζχουν ςυνυποβλθκεί με τθν προςφορά και που μποροφν να οδθγιςουν 
αιτιολογθμζνα ςε ςχθματιςμό ςαφοφσ εικόνασ από τθν Ε.Δ.Δ. του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. 

Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ 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  ΚΡΙΣΘΡΙΩΝ     Α : ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ, ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΘ με ςυντελεςτι βαρφτθτασ 
ομάδασ 80% ςτο ςφνολο (ογδόντα τοισ εκατό). 

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΣΘΡΙΩΝ  Β : ΣΕΧΝΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΚΑΙ ΚΑΛΤΨΘ με ςυντελεςτι βαρφτθτασ ομάδασ 20% ςτο 
ςφνολο (είκοςι τοισ εκατό). 

Θ Ε.Δ.Δ. του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, για κάκε διαγωνιηόμενο που ζχει φκάςει μζχρι αυτό το ςτάδιο, αξιολογεί το 
προςφερόμενο μθχάνθμα ςφμφωνα με τον Ρίνακα Κ που ακολουκεί, ο οποίοσ περιζχει αναλυτικά τα 
κριτιρια με τον ςυντελεςτι βαρφτθτασ εκάςτου εξ αυτϊν.  

 

 ΠΙΝΑΚΑ  Κ : Κριτιρια αξιολόγθςθσ και ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ αυτϊν 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων: 

ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΙΣΘΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΚΑΙ ΤΝΣΕΛΕΣΕ ΒΑΡΤΣΘΣΑ 

Α/Α ΚΙΤΘΙΟ ϊ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΤΕΩΝΙΚΫΝ ΡΟΣΨΟΫΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΚΙΤΘΙΟΥ, βϊ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ 
ΒΑΥΤΘΤΑΣ ΚΙΤΘΙΟΥ, 

ςϊ 

ΟΜΑΔΑ Α: ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ, ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΘ* 

Κ1 

Τεκμθριωμζνθ κάλυψθ απαιτιςεων Διακιρυξθσ 

και ςυμφωνία τθσ προςφοράσ με ουςιϊδθ τεχνικά 

 

100-150 

80% 

χαρακτθριςτικά τθσ Διακιρυξθσ για το ςφνολο των μερϊν που 
απαρτίηουν το προςφερόμενο είδοσ, όπωσ κακορίηεται ςτον 

πίνακα των απαιτοφμενων προδιαγραφϊν. 

Η ακριβισ κάλυψθ των απαιτιςεων τθσ Διακιρυξθσ, ςφμφωνα με 
τουσ πίνακεσ των ελάχιςτων τεχνικϊν προδιαγραφϊν του 

Παραρτιματοσ ΙΙ, βακμολογείται με 100 βακμοφσ και θ 
υπερκάλυψθ των απαιτιςεων βακμολογείται αναλογικά από 100 

ζωσ 150 βακμοφσ. 

 

  ΣΥΝΟΛΟ Α' ΟΜΑΔΑΣ 80% 

ΟΜΑΔΑ Β: ΣΕΧΝΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΚΑΙ ΚΑΛΤΨΘ 

Κ2 Διάρκεια εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ 100-150 15% 

Κ3 Στοιχεία τεχνικισ υποςτιριξθσ (εκπαιδευόμενο προςωπικό και 
παρεχόμενο service από τον προμθκευτι, διάρκεια εξαςφάλιςθσ 
ανταλλακτικϊν, χρόνοσ ανταπόκριςθσ) 100-150 5% 

ΣΥΝΟΛΟ Β' ΟΜΑΔΑΣ 20% 

ΤΝΟΛΙΚΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α+Β 100% 
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*Ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου 1 ΟΜΑΔΑ Α: ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ, ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΚΑΙ 
ΑΠΟΔΟΘ (80% επί τθσ ςυνολικισ βακμολογίασ) διαμορφϊνεται ωσ κάτωκι: 

Το προςφερόμενο ςφςτθμα να είναι καινοφριο (αχρθςιμοποίθτο) νεοτάτου τφπου, ςφγχρονο, 
αςφαλζσ, αναβακμίςιμο κατάλλθλο για βαριά Νοςοκομειακι χριςθ.  
Να πλθροί τουσ Ευρωπαϊκοφσ και διεκνείσ κανονιςμοφσ καταςκευισ, αςφαλείασ και 
ακτινοπροςταςίασ (να αναφερκοφν και πιςτοποιθκοφν). Πλα τα προςφερόμενα ςυςτιματα να 
ζχουν αποδεδειγμζνα ςιμανςθ CE MARK.  

Ο προμθκευτισ και το εργοςτάςιο καταςκευισ να διακζτουν πιςτοποιθτικό ποιότθτασ ISO. 

Οι ηθτοφμενεσ επιδόςεισ, αποδόςεισ και δυνατότθτεσ των ςυγκροτθμάτων που κα προςφερκοφν, 
κα πρζπει απαραιτιτωσ, πζραν τθσ πλθρζςτατθσ τεχνικισ περιγραφισ ςτθν Ελλθνικι, να 
πιςτοποιοφνται με φυλλάδια του καταςκευαςτικοφ οίκου. 
Είναι επικυμθτό τα μζρθ του ςυγκροτιματοσ να είναι από τον ίδιο καταςκευαςτικό οίκο για 
λόγουσ ομοιογζνειασ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ να κατατεκεί πιςτοποιθτικό από τον 
καταςκευαςτικό οίκο/ εργοςτάςιο για τθν πλιρθ ςυνεργαςία όλων των τμθμάτων του 
ςυγκροτιματοσ. Να ζχει τθ δυνατότθτα αναβάκμιςθσ ςε μελλοντικζσ τεχνολογικζσ εξελίξεισ είτε 
ςτο υλικό είτε ςτο λογιςμικό του.  
 

ΔΟΜΘ ΣΟΤ ΤΓΚΡΟΣΘΜΑΣΟ 

Το ςυγκρότθμα πρζπει να αποτελείται από τα εξισ επιμζρουσ τμιματα: 

1. Γεννιτρια ακτινϊν Ω 

2. Ακτινολογικι λυχνία με ανάρτθςθ οροφισ 

3. Οριηόντια εξεταςτικι τράπεηα με ψθφιακό ανιχνευτι 

4. Πρκιο bucky με ψθφιακό ανιχνευτι 

5. Υπολογιςτικό ςφςτθμα λιψθσ, αποκικευςθσ και επεξεργαςίασ ψθφιακισ εικόνασ.  

Για τθ ςυμμόρφωςθ των ςυμμετεχόντων με τθν ελλθνικι νομοκεςία, είναι απαραίτθτο να 
παρζχεται τεκμθρίωςθ περί ςυςτιματοσ ι ςυνόλου ςυνδυαηόμενων προϊόντων για τα 
προαναφερόμενα μζρθ (93/42/ΕΟΚ) 

 

1. ΓΕΝΝΘΣΡΙΑ ΑΚΣΙΝΩΝ Χ                                                                                                          25% 

1. Γεννιτρια πολυκορυφϊν υψθλισ ςυχνότθτασ ελεγχόμενθ από μικροχπολογιςτι με 
μζγιςτθ ιςχφ τθσ τάξθσ των 80kW. Να αναφερκεί το ρεφμα ςτα 100 KV.  

2. Μζγιςτθ τάςθ 150 kV  με αυτόματθ ςτακεροποίθςθ.  
3. Μζγιςτο ρεφμα 800 mA 

4. Θ γεννιτρια να ζχει προθγμζνθ δομι και να διακζτει όλεσ τισ ςφγχρονεσ διατάξεισ που 
χαρακτθρίηουν ςιμερα τα υψθλισ ποιότθτασ και δυνατοτιτων μθχανιματα του είδουσ.  

5. Να αναφερκεί προσ αξιολόγθςθ το εφροσ mAs 

6. Αυτοματιςμό ρφκμιςθσ τθσ τάςεωσ δικτφου 

7. Αυτοματιςμό ρφκμιςθσ εκκζςεωσ (οριηόντια τράπεηα και όρκιο BUCKY). 

8. Διάταξθ πίπτοντοσ φορτίου για τθ ρφκμιςθ του φορτίου και τθν πλιρθ εκμετάλλευςθ των 
δυνατοτιτων γεννιτριασ /λυχνίασ.  

9. Ανατομικι τεχνικι μεγάλου αρικμοφ προγραμμάτων ακτινογραφίασ ρυκμιηόμενων από το 
χριςτθ. Να αναλυκοφν οι προγραμματιηόμενοι παράμετροι.  

10. Ανεπτυγμζνο ςφςτθμα αυτοδιάγνωςθσ βλαβϊν και ψθφιακζσ ενδείξεισ των παραμζτρων 
ακτινογραφίασ.  
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11. Ο χειριςμόσ τθσ γεννιτριασ να είναι δυνατόσ από τθν κφρια κονςόλα χειριςμοφ του 
ςυςτιματοσ.  
 

 

2. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΘ ΛΤΧΝΙΑ ΜΕ ΑΝΑΡΣΘΘ ΟΡΟΦΘ                                                             25% 

1. Να διακζτει τθλεςκοπικι ανάρτθςθ οροφισ για τθν ςυγκράτθςθ τθσ ακτινολογικισ 
λυχνίασ με δυνατότθτα μεγάλθσ μετακίνθςθσ κατά μικοσ τουλάχιςτον 3,4 m, κακ’ φψοσ 
τουλάχιςτον 1,5 m και εγκάρςιο τουλάχιςτον 2,15 m, ϊςτε να πραγματοποιεί 
ακτινογραφίεσ και εκτόσ τθσ τραπζηθσ, επί φορείου.  

2. Ακτινολογικι λυχνία, περιςτρεφόμενθσ ανόδου, ταχφςτροφθ (άνω των 9.000 rpm), με ιςχφ 
ανάλογθ τθσ γεννιτριασ, με περιςτρεφόμενα διαφράγματα.  

3. Να διακζτει δυνατότθτα περιςτροφισ τθσ λυχνίασ γφρω από τον οριηόντιο άξονα 
τουλάχιςτον ±110Ο

  και εφροσ ςτο κάκετο άξονα τουλάχιςτον 300Ο
. 

4. Να είναι διπλοεςτιακισ τεχνολογίασ με μεγζκθ εςτιϊν ≤0.6mm θ μικρι εςτία και ≤ 1.3mm 

θ μεγάλθ.  
5. Να διακζτει μεγάλθ κερμοχωρθτικότθτα ανόδου τουλάχιςτον 600 kHU, 

κερμοχωρθτικότθτα του περιβλιματοσ τουλάχιςτον 1700 KHU και ρυκμό κερμοαπαγωγισ 
τθσ ανόδου ακτινολογικισ λυχνίασ τουλάχιςτον 125 kHU/ min για βαριά Νοςοκομειακι 
χριςθ.  

6. Να διακζτει επίςθσ και αυτόματα εναλλαςςόμενα φίλτρα ανάλογα με τθν επιλεγείςα από 
τα ανατομικά προγράμματα εξζταςθ.  

7. Να ζχει τθ δυνατότθτα λιψεωσ ακτινογραφιϊν εκτόσ του ανιχνευτι π.χ. ςε φορείο 
μεταφοράσ αςκενϊν.  

8. Να διακζτει αυτόματθ τοποκζτθςθ όλων των μερϊν ανάλογα με τα ανατομικά 
προγράμματα.  

9. Να διακζτει αυτόματα διαφράγματα βάκουσ με φωτεινι επικζντρωςθ ι δζςμθ Laser.  

10. Να περιλαμβάνεται ενςωματωμζνο ςφςτθμα μζτρθςθσ δόςθσ και να περιγραφεί ο τρόποσ 
μζτρθςθσ και απεικόνιςθσ. 

 

3. ΟΡΙΗΟΝΣΙΑ ΕΞΕΣΑΣΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ                                                                                     10% 

1. Να πραγματοποιείται ταυτόχρονα αυτόματοσ ςυγχρονιςμόσ τθσ κακ’ φψοσ κίνθςθσ του 
τραπεηιοφ με αυτιν τθσ ακτινολογικισ λυχνίασ, ϊςτε να διατθρείται ςτακερι θ εςτιακι 
απόςταςθ.  

2. Να διακζτει πλζουςα επιφάνεια και θλεκτρομαγνθτικά φρζνα που να χειρίηονται με 
ποδοδιακόπτθ ειδικά ςχεδιαςμζνο για τθν αποφυγι άςκοπων ενεργοποιιςεων από τον 
εξεταηόμενο.  

3. Το φψοσ τθσ πλζουςασ επιφάνειασ να ρυκμίηεται θλεκτροκίνθτα και να χαμθλϊνει αρκετά 
για τθν διευκόλυνςθ τθσ τοποκζτθςθσ των αςκενϊν. Θ διαμικθσ κίνθςθ τθσ εξεταςτικισ 
τράπεηασ να είναι τουλάχιςτον ±22cm, θ κακ φψοσ κίνθςθ τουλάχιςτον ±28cm και θ 
πλευρικι κίνθςθ τουλάχιςτον ±10cm. Το εφροσ των κινιςεων κα βαρφνει τθ βακμολογία.  
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4. Το μικοσ τθσ εξεταςτικισ τράπεηασ να είναι τουλάχιςτον 200cm x70 cm για τθν άνετθ 
τοποκζτθςθ των εξεταηομζνων. Το μζγεκοσ τθσ κα βαρφνει ιδιαίτερα ςτθ βακμολογία.  

5. Να υπάρχει ςφςτθμα αςφαλείασ για τθν προςταςία του τραπεηιοφ από πικανζσ κροφςεισ 
κομβίο ζκτακτθσ ανάγκθσ που διακόπτει ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ όλεσ τισ κινιςεισ. 

6. Να διακζτει μεγάλθ ανοχι βάρουσ τουλάχιςτον 200 κιλά χωρίσ περιοριςμοφσ κινιςεων .  
7. Να ζχει καλάμουσ ιονιςμοφ, για τον αυτοματιςμό ρφκμιςθσ ζκκεςθσ ςε ακτινοβολία.  
8. Να διακζτει αςφρματο ψθφιακό ανιχνευτι τελευταίασ τεχνολογία (θ οποία να αναφερκεί) 

και υψθλισ ποιότθτασ διαγνωςτικϊν εικόνων με τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: 
i. Διαςτάςεισ άνω των 34Ω42cm και μιτρα ενεργοφ  πεδίου μεγαλφτερθ από 2300Ω2300. 
ii. Μζγεκοσ κόκκου (pixel) μικρότερο ι ίςο του 150 μm. 

iii. Υψθλισ ανάλυςθσ με διακριτικι ικανότθτα περίπου 3 Lp/mm (ηεφγθ γραμμϊν ανά 
χιλιοςτό). Λιψθ δεδομζνων άνω των 14 bit. 

iv. DQE να είναι τουλάχιςτον 50% ςε 1 lp/mm. 

v. Να διατίκεται με ςφςτθμα (on-line) ποιοτικοφ ελζγχου του ψθφιακοφ ανιχνευτι.  
 

 

 

4. ΟΡΘΙΟ BUCKY ΜΕ ΨΘΦΙΑΚΟ ΑΝΙΧΝΕΤΣΘ                                                                       10% 

 

1. Να διακζτει μεγάλθ θλεκτροκίνθτθ κατακόρυφθ μετακίνθςθ και ςτακεροποίθςι του ςε 
οποιοδιποτε ςθμείο τθσ διαδρομισ του. Να διακζτει επίςθσ δυνατότθτα κλίςθσ (±90ο

/-

15
ο
 ). Να είναι προςβάςιμο από όλεσ τισ πλευρζσ του και εργονομικό.  

2. Θ ακτινολογικι λυχνία να παρακολουκεί αυτόματα τθν κακ’ φψοσ κίνθςθ του ανιχνευτι 
ςτο όρκιο Bucky για εξετάςεισ με ςτακερι εςτιακι απόςταςθ- Συγχρονιςμόσ με τθν 
ανάρτθςθ οροφισ.  

3. Κατάλλθλο για λιψεισ ακτινογραφιϊν ςε όρκια και κακιμενθ κζςθ.  
4. Θ μονάδα να είναι κατάλλθλθ για βαριά Νοςοκομειακι χριςθ ακτινογραφικοφ 

πλθκυςμιακοφ ελζγχου  κϊρακα με χειρολαβζσ ςτιριξθσ και ζκταςθσ του εξεταηόμενου 
ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ζκκεςθ κατά τθ λιψθ ακτινογραφίασ ςε face και profile.  

5. Να διακζτει ενςωματωμζνο ψθφιακό ανιχνευτι τελευταίασ τεχνολογίασ (θ οποία να 
αναφερκεί) και υψθλισ ποιότθτασ διαγνωςτικϊν εικόνων με τα παρακάτω 

χαρακτθριςτικά:  
i. Διαςτάςεισ άνω των 35Ω42cm και μιτρα ενεργοφ πεδίου μεγαλφτερθ από 

2500Ω2500. 
ii. Μζγεκοσ κόκκου (pixel) μικρότερο ι ίςο του 150μm. 

iii. Υψθλισ ανάλυςθσ με διακριτικι ικανότθτα περίπου 3 Lp/mm (ηεφγθ γραμμϊν ανά 
χιλιοςτό). Λιψθ δεδομζνων άνω των 14 bit. 

iv. Να ζχει DQE τουλάχιςτον 50% ςε 1 lp/mm. 

v. Υψθλισ ανάλυςθσ αποςπϊμενο αντιδιαχυτικό διάφραγμα.  
vi. Να διατίκεται με ςφςτθμα (on –line) ποιοτικοφ ελζγχου του ψθφιακοφ ανιχνευτι.  

 

5. ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΟ ΤΣΘΜΑ ΛΘΨΘ ΑΠΟΘΘΚΕΤΘ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΨΘΦΙΑΚΘ 
ΕΙΚΟΝΑ                                                                                                                                        10% 
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Να διακζτει ςτακμό εργαςίασ με τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: 
 

1. Να είναι PC based για τθν εφκολθ αναβάκμιςι του με λειτουργικό παρακυρικό 
περιβάλλον τθσ τελευταίασ τεχνολογίασ, επίπεδθ οκόνθ τουλάχιςτον 19’’, 
πλθκτρολόγιο για τθν ειςαγωγι ςτοιχείων αςκενοφσ και mouse. Να διακζτει ςκλθρό 
δίςκο μεγάλθσ χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 9.000 εικόνων.  

2. Ο χειριςμόσ όλου του ςυςτιματοσ (γεννιτρια, ψθφιακό ςφςτθμα) να γίνεται και από 
τθν ίδια κονςόλα χειριςμοφ και να διακζτει πλικτρο ζναρξθσ τθσ ακτινογραφίασ.  

3. Να ζχει δυνατότθτα επεξεργαςίασ τθσ εικόνασ όπωσ περιςτροφι, επιλογι φίλτρων, 
αποςαφινιςθσ ορίων, απόρριψθ παραςίτων, μείωςθ του κορφβου ςτθν εικόνα, zoom, 

αναγραφι ςχολίων, κ.λπ. 
4. Να ζχει δυνατότθτα επιλογισ εικόνων διαφόρων μεγεκϊν για εκτφπωςθ ςτο ίδιο φιλμ. 

Να διακζτει δυνατότθτα επικοινωνίασ με εκτυπωτι φιλμ.  
5. Να διακζτει πλιρεσ πρωτόκολλο DICOM 3.0  για τισ λειτουργίεσ:  Print-Sent-Storage- 

Modality Worklist. Να διακζτει τθ δυνατότθτα επικοινωνίασ με PACS/RIS. 

6. Να διακζτει μια μονάδα οπτικοφ ι οπτικό-μαγνθτικοφ δίςκου (CD-DVD) για 
αποκικευςθ εικόνων και αςκενϊν.  

7. Το Ϊθφιακό ςφςτθμα να μπορεί να υποςτθρίξει τουλάχιςτον τρεισ ψθφιακοφσ 
ανιχνευτζσ (π.χ. ςτθ οριηόντια εξεταςτικι τράπεηα, ελεφκερεσ λιψεισ και ςτο όρκιο 
Bucky). 

8. Ο χρόνοσ λιψεωσ διαδοχικϊν ακτινογραφιϊν να είναι ο μικρότεροσ δυνατόσ και να 
αναφερκεί.  

9. Να περιλαμβάνονται νζεσ εφαρμογζσ, όπωσ θ βελτίωςθ του contrast ςε ιςτό και οςτά 
κ.λπ.  

10. Να ζχει δυνατότθτα αναβάκμιςθσ με εξελιγμζνθ τεχνικι, για τθ βζλτιςτθ απεικόνιςθ 
εικόνων οςτϊν και μαλακϊν ιςτϊν με τθν ελάχιςτθ δυνατι προσ τον αςκενι δόςθ.  

11. Να διακζτει ςφςτθμα επικοινωνίασ με απομακρυςμζνο υπολογιςτι για διενζργεια 
διαγνωςτικϊν ελζγχων του ςυςτιματοσ.  

 

Τν άζξνηζκα ησλ ζρεηηθώλ ζπληειεζηώλ βαξύηεηαο ησλ Οκάδσλ θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο 
αλέξρεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ζε 100. Η βαζκνιόγεζε θαη θαηάηαμε ησλ πξνζθνξώλ γίλεηαη, 
ζύκθσλα κε ηνλ ηύπν:  

U = ζ1.Κ1+ζ2.Κ2+ ..+ζλ.Κλ όπνπ: «ζλ» είλαη ν ζπληειεζηήο βαξύηεηαο θαη Κλ είλαη ε 
βαζκνινγία ηνπ θξηηεξίνπ αλάζεζεο.  

Κάζε θξηηήξην αμηνιόγεζεο βαζκνινγείηαη απηόλνκα κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. Η 
βαζκνιόγεζε πξέπεη λα είλαη πιήξσο θαη εηδηθά αηηηνινγεκέλε θαη λα πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά, 
εθηόο από ηε βαζκνινγία, θαη ηελ ιεθηηθή δηαηύπσζε ηεο θξίζεο αλά θξηηήξην.  

Η βαζκνινγία θάζε θξηηεξίνπ αμηνιόγεζεο θπκαίλεηαη από 100 έσο 150 βαζκνύο. Η βαζκνινγία 
είλαη 100 βαζκνί γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ηθαλνπνηνύληαη αθξηβώο όινη νη όξνη ησλ ηερληθώλ 
πξνδηαγξαθώλ. Η βαζκνινγία απηή απμάλεηαη έσο 150 βαζκνύο όηαλ ππεξθαιύπηνληαη νη ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο. Η ζπλνιηθή βαζκνινγία όπσο πξνθύπηεη θπκαίλεηαη από 100 έσο 150 βαζκνύο. Η 
πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ην κηθξόηεξν 
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ιόγν ηεο ζπγθξηηηθήο ηηκήο ηεο πξνζθνξάο πξνο ηε βαζκνινγία ηεο. Σπγθξηηηθή ηηκή πξνζθνξάο 
είλαη ε ηηκή ηεο πξνκήζεηαο ηνπ κεραλήκαηνο. Οπόηε ν πξνζσξηλόο Αλάδνρνο ζα αλαδεηρζεί 
ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ ιόγν:  

Σπλνιηθή ηηκή πξνκήζεηαο (πεξηιακβάλεη όια ηα θόζηε ηειηθή ηηκή πξν ΦΠΑ)  

Λ= ────────────────────────────────────────────  

U Βαζκνινγία θαηάηαμεο ππνςήθηνπ Αλαδόρνπ  

Μεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ 
αμηνιόγεζε απηώλ κέζσ ησλ αξκνδίσλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην Σύζηεκα νξγάλσλ ηεο (Δπηηξνπή 
Αμηνιόγεζεο θαη Γηελέξγεηαο), εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ 
αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν αποκλίςεισ 
από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ. 

 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα ΙΙ τθσ Διακιρυξθσ, για 
το ςφνολο τθσ προμικειασ του είδουσ.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.  

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το 
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

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

(Ε..Η.ΔΗ..)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται 
από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν 
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 
2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 
56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΨΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα 
(ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του 
άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.  
 

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. 
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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. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

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

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 
4412/16. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ 
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ 
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

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

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

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ, 
όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται 
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, 
φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ 
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ. 

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

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 Ωάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και 
δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΨΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα 
προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των 
πρωτοτφπων. 

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν 
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 
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2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  
2.4.3.1 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 του ν. 4412/2016,  β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 
72 του Ν.4412/2016 και τα άρκρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, και  γ) Υπεφκυνθ 
διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) (ψθφιακά υπογεγραμμζνθ από τον 
προςφζροντα και δεν απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει όπου να δθλϊνεται 
ότι: 

1. Αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ 

2. Θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, των οποίων οι 
προςφζροντεσ ζλαβαν πλιρθ και ανεπιφφλακτθ γνϊςθ. 

3. Θ υποβαλλόμενθ προςφορά καλφπτει το ςφνολο τθσ προμικειασ ι να διευκρινίηεται ςε ποια είδθ επί 
του ςυνόλου υποβάλλεται θ προςφορά. 

4. Τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι αλθκι και ακριβι. 

5. Ραραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του ςχετικά με οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ για αναβολι ι ακφρωςθ - ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ. 

6. Συμμετζχει ςε μια μόνο προςφορά ςτο πλαίςιο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. 

7.Να αναφζρεται ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ  ςφμφωνα με το άρκρο 2.4.5 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

8. Εάν  ο οικονομικόσ φορζασ είναι υπόχρεοσ εγγραφισ  (ςφμφωνα με τον νόμο2939/2001) του  Εκνικοφ 
Μθτρϊου Ραραγωγϊν  (ΕΜΡΑ)  και αν ναι να δθλϊνεται ο αρικμόσ  ΕΜΡΑ. 

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 αποτελεί 
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα ΙΙΙ).  

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται ωσ εξισ: 

Θ ανακζτουςα αρχι: 

(α) Δθμιουργεί (ςυμπλθρϊνοντασ και επιλζγοντασ τα κατάλλθλα πεδία μζςα από τθν ιςτοςελίδα 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/#/start   το   ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ  για τθν ςυγκεκριμζνθ διακιρυξθ. 

(β) Στο τζλοσ τθσ διαδικαςίασ δθμιουργίασ του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ, επιλζγει εξαγωγι. 

(γ) Το αρχείο που εξάγεται είναι ςε μορφι .xml και δεν είναι αναγνϊςιμο (δεν «ανοίγει» με κάποιο 
γνωςτό πρόγραμμα που ζχουμε ςτουσ Θ/Τ). Το αρχείο αυτό το αναρτά ςτο ΕΣΘΔΘΣ μαηί με τα υπόλοιπα 

ζγγραφα τθσ διακιρυξθσ. 

Ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ: 

(α) Ρρζπει να «κατεβάςει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΘΔΘΣ, να το αποκθκεφςει ςτον Θ/Υ του και να 
μεταβεί ςτθν ιςτοςελίδα  https://espdint.eprocurement.gov.gr/#/start.    Στθν ιςτοςελίδα αυτι, πρζπει να 
επιλζξει «Ειςαγωγι ΕΕΕ/ΣΕΤΔ» και να «ανεβάςει» το αρχείο του ςυγκεκριμζνου ΕΕΕ/ΣΕΤΔ του 
διαγωνιςμοφ που «κατζβαςε» από το ΕΘΔΘ. 

(β) Στθν ανωτζρω ιςτοςελίδα, ςυμπλθρϊνει και επιλζγει θλεκτρονικά, τα κατάλλθλα πεδία που ζχουν 
κακοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και τα πεδία με τθν θμερομθνία και τον τόπο ςφνταξθσ. 

Αν είναι δυνατό, υπογράφει ψθφιακά ςτο κατάλλθλο ςθμείο. 

(γ) Επιλζγει «Εκτφπωςθ». Το αρχείο εμφανίηεται ςε εκτυπϊςιμθ μορφι και είναι πλζον δυνατι θ 
εκτφπωςθ του με χριςθ κάποιου προγράμματοσ εκτυπωτι ςε μορφι .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft 
Windows, το  ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ μπορεί να εκτυπωκεί ωσ αρχείο PDF μζςω του Chrome (ζχει ιδθ ενςωματωμζνθ 
λειτουργία εκτφπωςθσ PDF). 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/#/start
https://espdint.eprocurement.gov.gr/#/start
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Διαφορετικά, μπορεί να χρθςιμοποιιςει οποιοδιποτε πρόγραμμα δθμιουργίασ αρχείων PDF που 
διατίκεται δωρεάν ςτο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ι Linux, το ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ μπορεί να εκτυπωκεί από 
κάκε φυλλομετρθτι. 

(δ) Τπογράφει ψθφιακά το αρχείο .pdf που εκτφπωςε (ακόμθ και αν το ζχει υπογράψει ψθφιακά ςτθν 

ιςτοςελίδα). 

(ε) Τποβάλλει και το αυτό αρχείο του  ΕΕΕ/ΣΕΤΔ  τόςο ςε μορφι .xml όςο και ςε .pdf ςτο φάκελο τθσ 
προςφοράσ του με τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ. 

Επιςθμαίνονται τα ακόλουκα, προκειμζνου να αποφευχκοφν πλθμμζλειεσ κατά τθ ςυμπλιρωςθ του 

ΕΕΕ/ΣΕΤΔ: 

α. Στθν περίπτωςθ που ζνασ οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει μόνοσ του ςτο διαγωνιςμό και δεν ςτθρίηεται 
ςτισ ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια επιλογισ, ςυμπλθρϊνει και 
υποβάλλει ζνα (1) ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ. 

β. Στθν περίπτωςθ που ζνασ οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει μόνοσ του ςτο διαγωνιςμό, αλλά ςτθρίηεται 
ςτισ ικανότθτεσ μίασ ι περιςςότερων άλλων οντοτιτων προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 
επιλογισ, πρζπει να μεριμνά ϊςτε θ Ανακζτουςα Αρχι να λαμβάνει το δικό του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ μαηί με 
χωριςτό ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ, όπου παρατίκενται οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ για κάκε μία από τισ οντότθτεσ ςτισ 
οποίεσ ςτθρίηεται. 

γ. Στθν περίπτωςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό από κοινοφ ομίλων οικονομικϊν φορζων (λ.χ ενϊςεων, 
κοινοπραξιϊν, ςυνεταιριςμϊν κλπ), πρζπει να δίνεται, για κάκε ζναν ςυμμετζχοντα οικονομικό φορζα, 

χωριςτό ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ, ςτο οποίο παρατίκενται οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται. 

(Βλζπε και τισ αναρτθμζνεσ ςτον ωσ άνω διαδικτυακό τόπο οδθγίεσ- ανακοίνωςθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ 

Εμπορίου και Προςταςίασ Καταναλωτι του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ “Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Ζγγραφο φμβαςθσ (ESPD)” 

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_470

3_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403

629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61) 

Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) 

εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. 

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

οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

 

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

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

Συντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα 
παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από 
τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και 
του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ 
περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 
θλεκτρονικό αρχείο pdf.  
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Σονίηεται ότι όπου θ παροφςα διακιρυξθ κάνει αναφορά για ςυγκεκριμζνα πρότυπα, γίνονται δεκτά 
και ιςοδφναμα αυτϊν. 

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

Οι προςφορζσ κα περιλαμβάνουν και κα αναγράφουν οπωςδιποτε τθν ιςοδφναμθ ςφνκεςθ του 
προςφερόμενου είδουσ, κατά τισ απαιτιςεισ των όρων τθσ διακιρυξθσ, με αντίγραφο αντίςτοιχο τθσ 
οικονομικισ προςφοράσ, χωρίσ όμωσ αναγραφι των προςφερόμενων τιμϊν. 

Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ 
φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά 
αρχεία (ιδίωσ τθν ΤΕΩΝΙΚΘ ΡΟΣΨΟΑ του).  

Ο χρόνοσ ιςχφοσ προςφοράσ δθλϊνεται με ςχετικι διλωςθ του προςφζροντα μζςα ςτον φάκελο 
«Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ – Τεχνικι προςφορά». Ελάχιςτοσ χρόνοσ ιςχφοσ προςφοράσ 360 μζρεσ.  
 

Ο φάκελοσ τθσ Σεχνικισ Προςφοράσ κα πρζπει να περιλαμβάνει τα εξισ, επί ποινι αποκλειςμοφ: 

1. Πίνακασ περιεχομζνων (ευρετιριο) με τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ 

2. Πλιρθσ τεχνικι περιγραφι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ςε πλιρθ ανταπόκριςθ - παραπομπι (ανά  
κεφάλαιο και παράγραφο) τα είδθ, τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ. 
Ρροσ τοφτο ςυντάςςονται και υποβάλλονται ψθφιακά υπογεγραμμζνοσ ο ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΩΘ 
του Παραρτιματοσ ΙΙ.   

3. Σα θλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), κα πρζπει να είναι ψθφιακά 
υπογεγραμμζνα από τον καταςκευαςτικό οίκο. Σε αντίκετθ περίπτωςθ κα πρζπει να ςυνοδεφονται 
από υπεφκυνθ διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ από τον προςφζροντα, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι 
τα αναγραφόμενα ςε αυτά ςτοιχεία ταυτίηονται με τα ςτοιχεία των τεχνικϊν φυλλαδίων (Prospectus) 

του καταςκευαςτικοφ οίκου. (Ρροςφορζσ που δεν είναι ςφμφωνεσ με τα παραπάνω οριηόμενα 
απορρίπτονται). Τεχνικά φυλλάδια (Prospectus) και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο μποροφν να υποβάλλονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από 
μετάφραςθ ςτθ ελλθνικι. Τονίηεται ιδιαίτερα ότι οι Τεχνικζσ Ρροςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν καμία 
απολφτωσ άμεςθ ι ζμμεςθ αναφορά ςτα οικονομικά ςτοιχεία των Ρροςφορϊν. Σε περίπτωςθ που 
διαπιςτωκεί κάτι τζτοιο, θ προςφορά αποκλείεται από περαιτζρω αξιολόγθςθ κατόπιν γνωμοδότθςθσ 
τθσ Επιτροπισ. 

Επίςθσ, για τθν πιο ομαλι και πιο γριγορθ διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ, οι οικονομικοί 
φορείσ είναι επικυμθτό  να προςκομίςουν ςε ζντυπθ μορφι και τα τεχνικά φυλλάδια ι 
προςπζκτουσ ι βεβαιϊςεισ ςτα οποία γίνονται παραπομπζσ ςτο Ψφλλο Συμμόρφωςθσ των 
Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν και Ειδικϊν Πρων. 

4. Τπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) (ψθφιακά υπογεγραμμζνθ 
από τον προςφζροντα και δεν απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει 
όπου να δθλϊνεται : 

 

 Θ επιχειρθματικι μονάδα ςτθν οποία καταςκευάηεται το προϊόν ςτθν περίπτωςθ που δεν είναι ο 
ίδιοσ καταςκευαςτισ. 

 Πτι ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ επιχείρθςθσ που καταςκευάηει το τελικό προϊόν ζχει αποδεχκεί 
ζναντι του, τθν εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ, ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ 

 Πτι  διακζτουν μόνιμα οργανωμζνο τμιμα τεχνικισ υποςτιριξθσ και service, κακϊσ και κατάλλθλα 
εκπαιδευμζνο προςωπικό, ειδικευμζνο και πιςτοποιθμζνο για service  αντίςτοιχων μθχανθμάτων. 
Να αναφερκεί αναλυτικά ςτθν τεχνικι προςφορά προκειμζνου να αξιολογθκεί, θ πόλθ όπου 
εδρεφει το ςυνεργείο ςυντιρθςθσ, θ ςφνκεςθ του προςωπικοφ του, τα τυπικά του προςόντα 
κ.λ.π,.  Οι επιχειριςεισ που δεν διακζτουν τεχνικό τμιμα ςτθν  Δυτικι Ελλάδα, οφείλουν να 
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εκκζτουν ςτθν προςφορά τουσ τον τρόπο με τον οποίο μποροφν να ανταποκρικοφν άμεςα ςτισ 
εκάςτοτε ανακφπτουςεσ ανάγκεσ.  
 

5. Τπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) (ψθφιακά υπογεγραμμζνθ 
από τον προςφζροντα και δεν απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει 

του μθτρικοφ καταςκευαςτικοφ οίκου (με επίςθμθ μετάφραςθ – επικφρωςθ ςε περίπτωςθ που 
πρόκειται για αλλοδαπό καταςκευαςτι) για τθν δζςμευςθ εξαςφάλιςθσ και διάκεςθσ 
ανταλλακτικϊν κακϊσ και ενδεχομζνωσ άλλων απαιτοφμενων υλικϊν για τθν πλιρθ λειτουργία και 
απόδοςθ του είδουσ για χρονικό διάςτθμα δζκα ετϊν, που ορίηεται μετά από τθν οριςτικι 
παραλαβι αυτοφ και τθν λιξθ τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ. Στθν βεβαίωςθ αυτι κα 
περιλαμβάνεται θ διλωςθ δζςμευςθσ του οίκου για ςυνζχιςθ τθσ διάκεςθσ των ανταλλακτικϊν 
ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ςε περίπτωςθ που ο διαγωνιηόμενοσ πάψει να είναι ο αντιπρόςωποσ ι 
εκπρόςωποσ του μθτρικοφ καταςκευαςτικοφ οίκου ςτθν Ελλάδα ι ςε περίπτωςθ που ο 
διαγωνιηόμενοσ πάψει να υφίςταται ωσ επιχείρθςθ. 
 

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.  
 

Ρροςφορά ςτθν οποία δθλϊνεται δζςμευςθ εξαςφάλιςθσ και διάκεςθσ ανταλλακτικϊν κακϊσ και των 
αντιςτοίχων κατάλλθλων υλικϊν για τθν πλιρθ λειτουργία και απόδοςθ του είδουσ μικρότερθ τθσ 
ελάχιςτθσ διάρκειασ (δθλαδι των (10) δζκα ετϊν) που ορίηεται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ από τθν 
θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ αυτοφ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Για τθν προτεινόμενθ διάρκεια τθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ από τθν θμερομθνία οριςτικισ 
παραλαβισ του εξοπλιςμοφ. Επιςθμαίνεται ότι είναι ςτθν ευχζρεια των υποψθφίων να προςφζρουν 
περίοδο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ μεγαλφτερθ τθσ ελάχιςτθσ ηθτοφμενθσ (2 ζτθ) από τθν οριςτικι 
παραλαβι του μθχανιματοσ και το ςτοιχείο αυτό κα λάβει μεγαλφτερθ βακμολογία ςτθν αξιολόγθςθ 
εφόςον ο χρόνοσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ περιλαμβάνεται ςτθν Ομάδα Βϋ των Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ 
(Κ3) του ςυγκεκριμζνου προςφερόμενου Είδουσ. Σε περίπτωςθ προςφοράσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ 
πζραν των δφο (2) ετϊν, απαιτείται ςχετικι επιβεβαίωςθ από τον καταςκευαςτικό (και ενδεχομζνωσ 
μθτρικό) οίκο υπό μορφι ζγγραφθσ βεβαίωςθσ όπου κα υπάρχει οπωςδιποτε ςυγκεκριμζνθ αναφορά 
ςτο διαγωνιςμό ι τθν επανάλθψι του. Ρροςφορά ςτθν οποία δθλϊνεται περίοδοσ εγγφθςθσ καλισ 
λειτουργίασ μικρότερθ τθσ ελάχιςτθσ ηθτοφμενθσ από τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ του Είδουσ, 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του είδουσ 

(ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2: Ειδικι υγγραφι Τποχρεϊςεων – Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) 
 

6. Σθ διάρκεια και τον τρόπο εξυπθρζτθςθσ μετά τθν πϊλθςθ και τθν τεχνικι βοικεια για τον 
προςφερόμενο εξοπλιςμό 

7. Πίνακασ υμμόρφωςθσ ςφμφωνα με το υπόδειγμα ςτο Παράρτθμα II για κάκε ζνα από τα 
προςφερόμενα είδθ ξεχωριςτά, τα τεχνικά φυλλάδια καταςκευαςτϊν, prospectus, αναλυτικζσ 
τεχνικζσ περιγραφζσ του είδουσ, του τρόπου διαςφνδεςθσ και λειτουργίασ, αναφορζσ ςτθ 
μεκοδολογία εγκατάςταςθσ και τθν τεχνικι υποςτιριξθ, οδθγίεσ και ςυνοδευτικά τεχνικά ι / και 
καταςκευαςτικά ςχζδια, εγχειρίδια ςυντιρθςθσ (service manuals), κατάλλθλα ςχιματα, εικόνεσ, 
φωτογραφίεσ, πιςτοποιθτικά, CDs, και ότι άλλο ςτοιχείο διακζτει που αποδεικνφει τθ 
ςυμμόρφωςθ του προςφερόμενου είδουσ με τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τισ 
λοιπζσ υποχρεϊςεισ και όρουσ, ϊςτε να είναι εφκολθ θ αξιολόγθςθ από τθν αρμόδια Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ. 

Προςφορζσ οι οποίεσ ςτθν ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ τουσ ι ςτον ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΩΘ κ.λ.π. κα 
είναι αόριςτεσ, αςαφείσ ι ελλιπείσ και δεν κα πλθροφν όλεσ τισ παραπάνω προχποκζςεισ για 
τεκμθρίωςθ, κα αποκλείονται τθσ περαιτζρω διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ. 
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Επίςθμα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του καταςκευαςτικοφ οίκου. Ο προςφζρων δφναται να 
υποβάλει τα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) ψθφιακά υπογεγραμμζνα από τον καταςκευαςτικό 
οίκο, (οπότε και δεν κα απαιτείται θ ζντυπθ προςκόμιςι τουσ εντόσ του ωσ άνω 4θμζρου). Σε 
αντίκετθ περίπτωςθ, τα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) κα πρζπει να ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ 
διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ από τον προςφζροντα, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι τα 
αναγραφόμενα ςε αυτά ςτοιχεία ταυτίηονται με τα ςτοιχεία των τεχνικϊν φυλλαδίων του 
καταςκευαςτικοφ οίκου, (οπότε και ςε αυτι τθν περίπτωςθ δεν κα απαιτείται θ ζντυπθ 
προςκόμιςι τουσ εντόσ του ωσ άνω τετραθμζρου). 

8. Πλιρεσ αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ (προςδιοριςμόσ περιεχομζνου εκπαίδευςθσ για κάκε 
ομάδα εκπαιδευομζνων, προτεινόμενεσ ϊρεσ εκπαίδευςθσ ανά κεματικι ενότθτα, κεματολογία, 
διάρκεια ςε ϊρεσ ανά ομάδα εκπαιδευόμενων για κάκε κεματικό αντικείμενο, χρονοδιάγραμμα 
υλοποίθςθσ, εκπαιδευτζσ, εκπαιδευτικό υλικό) και αντίγραφο των αναγκαίων βοθκθμάτων ι πινάκων, 
ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα: 

   α) για τουσ χειριςτζσ / χριςτεσ και 

   β) για τουσ τεχνικοφσ ςυντιρθςθσ 

Θ εκπαίδευςθ και το εκπαιδευτικό υλικό κα είναι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Ο ανάδοχοσ 
αναλαμβάνει με ζξοδα του τθν πραγματοποίθςθ τθσ εκπαίδευςθσ. Θ οργάνωςθ τθσ εκπαίδευςθσ 
γίνεται κατόπιν ςυνεννόθςθσ του ανάδοχου με το Νοςοκομείο. Θ πραγματοποίθςθ τθσ 
εκπαίδευςθσ κα γίνεται ςτο Νοςοκομείο και κα παρζχεται επί ζνα μινα μετά τθν εγκατάςταςθ του 
μθχανιματοσ άνευ πρόςκετθσ αμοιβισ του προμθκευτι κατόπιν ςυνεννόθςθσ για τον αρικμό 
επιςκζψεων- επιδείξεων με τθν ανακζτουςα αρχι. και όςεσ φορζσ κρίνεται απαραίτθτο από τθν 
Ανακετουςα Αρχι. 

• Ο προμθκευτισ υποχρεοφται εντόσ τθσ δεκαετίασ να παράςχει επί πλζον μία ανάλογθ 
εκπαίδευςθ φςτερα από αίτθμα του φορζα χωρίσ τθν καταβολι πρόςκετθσ αμοιβισ για τυχόν 
επανάλθψθ τθσ εκπαίδευςθσ μεταγενζςτερα, προσ εκπαίδευςθ νζου προςωπικοφ (ιατρϊν, 
χειριςτϊν και βιοϊατρικϊν μθχανικϊν και νοςθλευτικοφ προςωπικοφ). 

• Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να αναφζρει ότι διακζτει κατάλλθλα εκπαιδευμζνο προςωπικό για 
τθν υποςτιριξθ των προςφερομζνων ειδϊν από άποψθ λειτουργικι και επίδειξθ – εκμάκθςθ του 
προςωπικοφ των Νοςοκομείων (ιατρϊν - χειριςτϊν) τόςο επί τθσ λειτουργίασ των ειδϊν όςο και 
επί των δυνατοτιτων αποτελεςματικότερθσ και επωφελζςτερθσ εκμετάλλευςθσ και ανάπτυξθσ τθσ 
απόδοςισ των, ποιοτικισ και ποςοτικισ. 

• Το υπόψθ εκπαιδευτικό και το τεχνικό προςωπικό κα αναφερκεί χωριςτά με τον αντίςτοιχο 
χρόνο εναςχόλθςισ του, τα προςόντα, εκπαίδευςθ κλπ και κα ςυνυποβλθκεί ςχετικό 
πιςτοποιθτικό ειδικισ προσ τοφτο εκπαίδευςθσ, για τθν πλιρθ εκπαίδευςθ ιατρϊν-χειριςτϊν επί 
τθσ λειτουργίασ των μθχανθμάτων και τθσ πλιρουσ εκμετάλλευςθσ των δυνατοτιτων των ειδϊν 
ενϊ για το τεχνικό προςωπικό ι καταλλθλότθτα του για εγκατάςταςθ, service κλπ των υπόψθ 
ειδϊν 

• ε περίπτωςθ που ο προμθκευτισ δεν διακζτει το προςωπικό (εκπαιδευτικό-τεχνικό), πρζπει 
ςτθν προςφορά να υπάρχει ζγγραφο του μθτρικοφ οίκου ότι θ εκπαίδευςθ κα γίνει από δικό του 
εξειδικευμζνο προςωπικό ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα και με τουσ όρουσ που αναφζρονται ωσ άνω. 

Το εκπαιδευτικό υλικό που απαιτείται να παρζχεται από τον Ανάδοχο, για τθν υποςτιριξθ και τθν 
ενίςχυςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, κα είναι ςε μορφι ζντυπθ, CD ι ιςτοςελίδασ. 

9. Πλιρεσ εγχειρίδιο με ςαφείσ οδθγίεσ χριςεωσ και λειτουργίασ του μθτρικοφ καταςκευαςτικοφ 
οίκου (Operation Manuals) με αναλυτικι περιγραφι των αντίςτοιχων πρωτοκόλλων και 
λειτουργιϊν για όλεσ τισ αντίςτοιχεσ εφαρμογζσ, μεταφραςμζνο οπωςδιποτε ςτθν Ελλθνικι 
γλϊςςα κατά τθν παράδοςθ του μθχανιματοσ, ενϊ ςτθν αρχικι προςφορά μπορεί να δοκεί ςτθν 
Αγγλικι και κατά προτίμθςθ και ςτθν Ελλθνικι. Θ μετάφραςθ κα πρζπει να αποδίδει πιςτά το 
πρωτότυπο κείμενο και να φζρουν τθν ζγκριςθ του καταςκευαςτι. 

10. Ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ του Ραραρτιματοσ ΙV ςυμπλθρωμζνο ΜΟΝΟ με τουσ κωδικοφσ 
και τα άλλα απαιτοφμενα ςτο ζντυπο ςτοιχεία των προςφερόμενων ειδϊν, ΧΩΡΙ να 
αναγράφονται τιμζσ. Το ζντυπο αυτό υπογράφεται ψθφιακά και επιςυνάπτεται ωσ προςκικθ 
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ςυνθμμζνου ςε μορφι .pdf. Θ αναφορά των κωδικϊν των καταςκευαςτικϊν οίκων και των ειδϊν 
γίνεται ϊςτε να προςδιορίηεται μονοςιμαντα θ προμικεια. Τονίηεται ιδιαίτερα και επί ποινι 
αποκλειςμοφ, ότι όλα τα επιμζρουσ ςτοιχεία του Ρίνακα Οικονομικισ Ρροςφοράσ  κα πρζπει να 
είναι ςυμπλθρωμζνα και να είναι απολφτωσ ταυτόςθμα με τα ςτοιχεία του αντίςτοιχου πίνακα 
τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ, με εξαίρεςθ τα ςτοιχεία τιμϊν, τα οποία κα υπάρχουν μόνο ςχετικό 
ζντυπο του (υπο)φακζλου Οικονομικισ Ρροςφοράσ. Εμφάνιςθ οποιαςδιποτε τιμισ ςτον 
(υπο)φάκελο «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» οδθγεί ςτθν απόρριψθ αυτισ ωσ 
απαράδεκτθσ και ο υποψιφιοσ αποκλείεται από το διαγωνιςμό.  

11. Οι διαγωνιηόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν ςτον (υπο)φάκελο «Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-

Τεχνικισ Ρροςφοράσ» και όλα τα αναγκαία ςτοιχεία για τθ διαςφάλιςθ των ςυνκθκϊν για τθν 
τεχνικά άρτια εγκατάςταςθ (όπου αυτι προβλζπεται) και κζςθ ςε πλιρθ λειτουργία του 
προςφερόμενου είδουσ, ωσ και γενικά ςχζδια (εφ’ όςον κρίνονται αναγκαία για το προςφερόμενο 
είδοσ). Στον υποφάκελο αυτό κα αναφζρουν όλα τα αναγκαία τεχνικά ςτοιχεία (βάρθ, ενδεικτικι 
διάταξθ με διαςτάςεισ των επί μζρουσ ςυςκευϊν, διαςτάςεισ και διαδρομζσ καναλιϊν κλπ.) που 
απαιτοφνται για τθν προετοιμαςία από τθν Ανακζτουςα Αρχι του χϊρου όπου ο Ανάδοχοσ κα 
εγκαταςτιςει το είδοσ. 

12. Οποιοδιποτε επιπλζον ςτοιχείο, ζγγραφο , βεβαίωςθ  που τεκμθριϊνει πλθρζςτερα τθν Τεχνικι 
Ρροςφορά  του διαγωνιηόμενου και απαντά ςτισ επιμζρουσ απαιτιςεισ που τίκενται ςτθν 
παροφςα Διακιρυξθ. 

  

 

ΠΙΣΟΠΟΙΘΣΙΚΑ   

Οι προμθκευτζσ οφείλουν να κατακζςουν : 

α) Πιςτοποιθτικό EN ISO 9001 : 2008 ι EN ISO 13485 : 2003 (ι νεότερθ ζκδοςθ) με πεδίο πιςτοποίθςθσ 
τθν διακίνθςθ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων και EN ISO 13485 : 2003 (ι νεότερθ ζκδοςθ) για τθν τεχνικι 
υποςτιριξθ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων (μεταφραςμζνο ςτα ελλθνικά και νομίμωσ επικυρωμζνο), τόςο 
του καταςκευαςτι όςο και του ςυμμετζχοντοσ. 

β) Πιςτοποιθτικά ςιμανςθσ CE για τον προςφερόμενο εξοπλιςμό ϊςτε να ικανοποιοφνται οι αντίςτοιχεσ 
απαιτιςεισ των ςχετικϊν οδθγιϊν τθσ Ε.Ε. (Οδθγία 93/42/EEC όπωσ ιςχφει ςιμερα) μεταφραςμζνα ςτα 
ελλθνικά και νομίμωσ επικυρωμζνα). 

γ) Βεβαίωςθ ςυμμόρφωςθσ ςφμφωνα με τθν ΔΥ8δ/Γ.Ρ. οικ. 1348 απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ και 
Ρρόνοιασ : «Αρχζσ και κατευκυντιριεσ γραμμζσ ορκισ πρακτικισ διανομισ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων» 
(ΨΕΚ 32Β/16-1-2004). 

 

Διευκρινίηεται ότι θ Ανακζτουςα Αρχι (Νοςοκομείο) δεν απορρίπτει προςφορά προμθκευτι που πλθροί 
ζνα εκνικό πρότυπο, το οποίο αποτελεί μεταφορά ευρωπαϊκοφ προτφπου, μία ευρωπαϊκι τεχνικι 
ζγκριςθ, μία κοινι τεχνικι προδιαγραφι, ζνα διεκνζσ πρότυπο ι ζνα τεχνικό πλαίςιο αναφοράσ που ζχει 
εκπονθκεί από ευρωπαϊκό οργανιςμό τυποποίθςθσ, εφόςον τα εν λόγω πρότυπα ι προδιαγραφζσ 
καλφπτουν τισ επιδόςεισ ι τισ λειτουργικζσ απαιτιςεισ που ζχουν οριςτεί με τθ διακιρυξθ. Σε αυτι τθν 
περίπτωςθ όμωσ, ο προςφζρων υποχρεοφται να αποδεικνφει ςτθν προςφορά του, κατά τρόπον 
ικανοποιθτικό για τθν Ανακζτουςα Αρχι και με κάκε ενδεδειγμζνο μζςο, ςυμπεριλαμβανομζνων και 
εκείνων που αναφζρονται ςτο άρκρο 56,  ότι το ζργο, προϊόν ι υπθρεςία, για το οποίο δθλϊνει ότι πλθροί 
το ανωτζρω πρότυπο, ανταποκρίνεται πράγματι (ι υπερκαλφπτει) τισ επιδόςεισ ι λειτουργικζσ απαιτιςεισ 
που ορίηει θ διακιρυξθ 

Τα παραπάνω πιςτοποιθτικά προςκομίηονται  και ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν  (3) 

εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι.  
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 Πλιρθ  κατάλογο ςτον οποίο αναφζρονται οι κυριότερεσ παραδόςεισ παρόμοιων ι ίδιων μθχανθμάτων 
που ζχουν εγκαταςτακεί, οι θμερομθνίεσ παραγγελίασ, παράδοςθσ και οι τυχόν υποχρεϊςεισ παράδοςθσ, 
κακϊσ και οι παραλιπτεσ (Δθμοςίου ι Ιδιωτικοφ τομζα), ςτον οποίο  κα πρζπει να περιλαμβάνεται θ 

παράδοςθ ενόσ τουλάχιςτον παρόμοιου μθχανιματοσ ςυμβατικισ αξίασ ίςθσ ι μεγαλφτερθσ με τθν 
παραπάνω προμικεια. 

Στθν περίπτωςθ που ο παραλιπτθσ ανικει ςτο Δθμόςιο τομζα, οι παραδόςεισ αποδεικνφονται με ςχετικά 
ζγγραφα τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ ςτα οποία κα αναφζρεται και θ εμπρόκεςμθ ι μθ παράδοςθ των 
υλικϊν. Στθν περίπτωςθ που ο παραλιπτθσ ανικει ςτον ιδιωτικό τομζα, οι παραδόςεισ βεβαιϊνονται από 
αυτόν ι εάν τοφτο δεν είναι δυνατόν, δθλϊνονται υπεφκυνα από τον προμθκευτι. Στον ίδιο κατάλογο 
διευκρινίηεται αν τα μθχανιματα αυτά ςυντθροφνται από ςυνεργείο του προμθκευτι και από πότε. 

 

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

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ,  
όπωσ ορίηεται κατωτζρω. 

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

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

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

.
 

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

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

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

Ϋσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΫ ι που κακορίηεται  
ςχζςθ ΕΥΫ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ 
που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτθν παροφςα διακιρυξθ.  

Στθν οικονομικι προςφορά κα πρζπει να επιλζγεται με ςαφινεια ζνασ από τουσ τρόπουσ πλθρωμισ που 
περιγράφονται ςτθν παρ. (5.1) τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ   
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 360 

θμερϊν 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. 

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 
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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. 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

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

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Ωρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν) , 2.4.5. (Ωρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,  

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,  

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. 

 

3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

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 6

θ
/ 07 / 2020 και ϊρα 11:00 π.μ. 

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

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ», κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι. 
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Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2 
τθσ παροφςασ, κάκε προςφζρων  αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα 
δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ, που ζχουν 
χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

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 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

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

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 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 του άρκρου 2.3.1 και 2.3.2 τθσ παροφςασ. 

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

Σα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων («Δικαιολογθτικά υμμετοχισ» & «Σεχνικι Προςφορά» 
επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία 
κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ 
ΕΘΔΘ,  ςτουσ προςφζροντεσ. 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 
μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων θ ανάκεςθ γίνεται ςτθν προςφορά με τθν μεγαλφτερθ 
βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ.  

Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ, θ ανακζτουςα αρχι 
επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ 
προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν των 
οικονομικϊν φορζων. Επιςθμαίνεται ότι τα αποτελζςματα τθσ κλιρωςθσ ενςωματϊνονται ομοίωσ ςτθν ωσ 
κατωτζρω απόφαςθ. 
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Σα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου («Οικονομικι Προςφορά») επικυρϊνονται με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΘΔΘ,  ςτουσ προςφζροντεσ. Κατά τθσ εν λόγω 
απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ. 

 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ - Γηθαηνινγεηηθά 
πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά 
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν 

(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν 
θλεκτρονικι υπογραφι.  

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

Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι 
δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον 
προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ, μζςω του Συςτιματοσ, ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί 
αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον 
θμζρεσ.  

Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ 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 ζωσ 2.2.8 
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

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

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει 
αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, 
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με 
τθν επόμενθ παράγραφο 3.4.  

Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται 
εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι: 

α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ 
βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ 
αναςτολϊν επί αυτϊν,  

β) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει 
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.9.2.  

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.  

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 θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι 
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να 
αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το 
αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ 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 Portable Document 
Format (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..  
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Το παράβολο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ 
του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ ανακζτουςα 
αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.  
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 364 του ν. 4412/2016. 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. 
• 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. 
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. 
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. 
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 
ζκδοςθ 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. 

3.5 Μαηαίσζε – Δπαλάιεςε Γηαδηθαζίαο 

Επανάλθψθ Διαγωνιςμοφ  

Θ Ανακζτουςα αρχι με ειδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςθ, διατθρεί το δικαίωμα να ματαιϊςει τθ διαδικαςία 
ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 106 του Ν.4412/2016. Ενδεικτικά:  

I. Εφόςον θ διαδικαςία απζβθ άγονθ είτε λόγω μθ υποβολισ προςφορϊν, είτε λόγω απόρριψθσ όλων των 
προςφορϊν ι αποκλειςμοφ όλων των προςφερόντων ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

II. Αν δεν υπογραφεί θ ςφμβαςθ από τον ανάδοχο, οφτε από κανζνα από τουσ επόμενουσ προςφζροντεσ.  

III. Αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι άλλαξαν ουςιωδϊσ και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ 
αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν ανακζτουςα αρχι.  

IV. Αν ςυντρζχουν λόγοι δθμοςίου ςυμφζροντοσ.  

V. Ραράτυπθ διεξαγωγι, εφόςον από τθν παρατυπία επθρεάηεται το αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ.  

VI. Αν το αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ κρίνεται αιτιολογθμζνα μθ ικανοποιθτικό για το Νοςοκομείο (αν θ 
επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ.)  

VII. Αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

VIII. Στθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 97 του Ν.4412/2016.  

IX. Σε περίπτωςθ όπου θ αρικ. ΥΡΟΙΚ 07085ΕΞ2012/27-8-2012 (ΨΕΚ Α’ 164/12) Σφμβαςθ μεταξφ του 
Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τθσ εταιρείασ SIEMENS A.E., δεν είναι ςε ιςχφ.  
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Σε περίπτωςθ ματαίωςθσ του Διαγωνιςμοφ, οι υποψιφιοι Ανάδοχοι δεν ζχουν δικαίωμα αποηθμίωςθσ για 
οποιοδιποτε λόγο.  

Επίςθσ ςε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ ςφαλμάτων ι παραλείψεων ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, θ ανακζτουςα αρχι, μετά από γνϊμθ τθσ επιτροπισ του διαγωνιςμοφ, μπορεί 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 παράλειψθ.  

Επίςθσ ζχει δικαίωμα μετά από γνϊμθ τθσ επιτροπισ του διαγωνιςμοφ να αποφαςίςει παράλλθλα με τθν 
ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ και τθν επανάλθψθ οποιαςδιποτε φάςθσ τθσ διαδικαςίασ, με τροποποίθςθ ι 
μθ των όρων τθσ να προςφφγει ςτθ διαδικαςία τθσ ανταγωνιςτικισ διαδικαςίασ με διαπραγμάτευςθ 
(άρκρο 29) ι ςτθ διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ, χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ (άρκρο 32), αν 
ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τουσ.  

 

4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ  

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

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο 
Ραράρτθμα V τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

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

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

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

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

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

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

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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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   ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και κακ’ 
όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ   του ν.2939/2001 όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε με το 
ν.4496/2017. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι μζςω του αρχείου 
δθμοςιοποίθςθσ εγγεγραμμζνων παραγωγϊν ςτο Εκνικό Μθτρϊο Ραραγωγϊν (ΕΜΡΑ) που τθρείται ςτθν 
θλεκτρονικι ςελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 105 του ν. 
4412/2016 και αποτελεί προχπόκεςθ για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ςτο οποίο γίνεται 
υποχρεωτικά μνεία του αρικμοφ ΕΜΡΑ του υπόχρεου παραγωγοφ. Θ μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ 
παροφςασ παραγράφου ζχει τισ ςυνζπειεσ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016 . 

 

Οι ανακζτοντεσ φορείσ επιβάλλουν τον όρο ότι κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται 
να τθρεί τισ διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ περί υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων και πρόλθψθσ του 
επαγγελματικοφ κινδφνου. 

 

4.4 Τπεξγνιαβία 

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

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

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

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

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β  τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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Σε κάκε περίπτωςθ, κάκε πικανι τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ πρζπει να τφχει τθσ προζγκριςθσ τθσ Ειδικισ 
Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ. 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο  

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

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

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

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. 

5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Θ πλθρωμι του κα γίνει ςε ΕΤΡΩ ςτα πλαίςια τθσ ςυμφωνίασ μεταξφ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και 
τθσ Εταιρείασ SIEMENS , ΦΕΚ 164 Α / 27.8.2012, ςε εκτζλεςθ του όρου ΙΙΙ.2.(1), και κα πραγματοποιθκεί 
με τον πιο κάτω τρόπο : 

α) Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι του εξοπλιςμοφ. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

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

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

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΨΡΑ, τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016.

 

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

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

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ. 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
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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 τθν παροφςα διακιρυξθ.  

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, ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

5.2.2.  Αν τα μθχανιματα φορτωκοφν - παραδοκοφν ι αντικαταςτακοφν 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 ΨΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν. 

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

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

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

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ   
Ο ανάδοχοσ μπορεί να προςφφγει κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει 
των όρων των άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Ωρόνοσ παράδοςθσ 
υλικϊν), 6.3. (Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα 
(30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, 
αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτθν 
περίπτωςθ β’ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 

6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τον εξοπλιςμό (προςωρινι παραλαβι) ςε χρονικό 
διάςτθμα 60 θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ςτθν αποκικθ του Νοςοκομείου 
ι ςτο χϊρο που κα τουσ υποδειχκεί από το το Νοςοκομείο. 
 

Μζςα ςτο διάςτθμα αυτό (χρόνοσ παράδοςθσ 60 θμερϊν) πρζπει να γίνουν θ προςκόμιςθ του 
μθχανιματοσ ςτο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, 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 





43 

 

δοκιμζσ, θ παράδοςθ του ςε κατάςταςθ λειτουργίασ και θ προςωρινι παραλαβι του. Ο χρόνοσ παράδοςθσ 
αρχίηει από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.  
 
Θ οριςτικι παραλαβι κα ακολουκιςει τθν προςωρινι παραλαβι και κα ολοκλθρωκεί μζςα ςτθν περίοδο 
τριάντα (30) θμερολογιακϊν θμερϊν. 
 

Θ διλωςθ χρόνου παράδοςθσ (μζςα ςτα δικαιολογθτικά του φακζλου τεχνικισ προςφοράσ) μεγαλφτερου 
από τον ωσ άνω οριςκζντα, αποτελεί ουςιϊδθ απόκλιςθ και θ προςφορά απορρίπτεται. 
Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ υποχρεοφται να διαμορφϊςει και ετοιμάςει τον χϊρο τοποκζτθςθσ του νζου 
εξοπλιςμοφ ςφμφωνα με τισ αναγκαίεσ/απαιτιςεισ του προμθκευτι . 
 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ 
που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι 
ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ 
παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ μπορεί με απόφαςθ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, μετά από γνωμοδότθςθ τθσ 
Επιτροπισ Ραραλαβισ, να παρατείνεται μζχρι το 1/4 αυτοφ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου-

αναδόχων που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθν λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου.  
 

Μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ τα είδθ δεν παραλαμβάνονται από τθν Επιτροπι 
Ραραλαβισ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ μζχρισ ζκδοςθσ απόφαςθσ ςχετικισ με τθν αιτθκείςα παράταςθ άςχετα 
εάν το αίτθμα του αναδόχου υποβλικθκε ζγκαιρα.  
 

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

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

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

Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τα ζξοδα μεταφοράσ, εγκατάςταςθσ, παράδοςθσ, παραλαβισ και κζςθσ ςε 
λειτουργία, των προσ προμικεια ειδϊν, με ευκφνθ και μζριμνά του ςτουσ χϊρουσ που ζχουν υποδειχτεί 
από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

 

6.2  Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 

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 ςχζδιο ςφμβαςθσ. Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ του 
εξοπλιςμοφ  διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και 
ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται με τον/τουσ ακόλουκο/ουσ τρόπο/ουσ: 
μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ –χθμικι ι μθχανικι εξζταςθ – πρακτικι δοκιμαςία.  Ο ποςοτικόσ και ποιοτικόσ 
ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται με μακροςκοπικό ζλεγχο και ζλεγχο βάςει του άρκρου 6.1.1 και ςυντάςςεται 
πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ από τθν ςχετικι επιτροπι. 

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 
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Μετά τθν προςωρινι παραλαβι κα ακολουκιςει περίοδοσ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ τριάντα (30) 
θμερολογιακϊν θμερϊν ςτθν οποία κα πραγματοποιθκεί και θ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ του 
Νοςοκομείου ςφμφωνα με το προτεινόμενο ςτθν Τεχνικι προςφορά πρόγραμμα εκπαίδευςθσ. Μετά το 
τζλοσ τθσ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ των τριάντα θμερϊν κα πραγματοποιθκεί θ οριςτικι παραλαβι από 
τθν επιτροπι θ οποία κα ςυντάξει και το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ. 

Τυχόν βλάβεσ κατά τθ διάρκεια των δοκιμϊν βαρφνουν τον προμθκευτι ο οποίοσ οφείλει με δικά του 
ζξοδα να τισ αποκαταςτιςει άμεςα εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν. Μετά τθν αποκατάςταςθ τυχόν βλαβϊν 
ακολουκεί εκ νζου δοκιμι του ςυςτιματοσ διάρκειασ μζχρι επτά (7) θμερϊν ςτθν κρίςθ τθσ επιτροπισ 
παραλαβϊν με τουσ ίδιουσ όρουσ αποκατάςταςθσ βλαβϊν. 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – 

οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του 
άρκρου 208 του ν. 4412/16. 

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

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

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

Το αποτζλεςμα  τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

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

6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται 
μζςα ςε πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθ λιξθ των ςυμβατικϊν χρόνων προςωρινισ (εξιντα (60) 
θμζρεσ) και οριςτικισ παραλαβισ (τριάντα (30) θμζρεσ). 

Για τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του εξοπλιςμοφ από τθν αρμόδια επιτροπι, απαραίτθτθ 
προχπόκεςθ είναι θ εγκατάςταςθ και ο εξοπλιςμόσ να βρίςκονται ςε κατάςταςθ πλιρουσ λειτουργίασ, 
κακϊσ και θ παράδοςθ των τεχνικϊν εγχειριδίων και πιο ςυγκεκριμζνα πλιρθσ ςειρά τευχϊν με οδθγίεσ 
λειτουργίασ, εγχειρίδια με ςαφείσ οδθγίεσ χριςεωσ, ςυντιρθςθσ και επιςκευισ (Operation and service 
manual) του καταςκευαςτικοφ οίκου  με αναλυτικι περιγραφι των πρωτοκόλλων και λειτουργιϊν για όλεσ 
τισ αντίςτοιχεσ εφαρμογζσ,  ςτθν αγγλικι και οπωςδιποτε μεταφραςμζνο ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, τόςο ςε 
ζντυπθ όςο και ςε θλεκτρονικι μορφι. 

Επίςθσ για τθν οριςτικι παραλαβι να παραδοκοφν όλα τα ςχεδιαγράμματα των επιμζρουσ τμθμάτων των 
μθχανθμάτων και όλοι οι απαραίτθτοι κωδικοί χριςτθ και τεχνικοφ (ελζγχων, επιςκευϊν, ρυκμίςεων κ.α.) 

Οι περιγραφόμενεσ ςτθ Σφμβαςθ δυνατότθτεσ του εξοπλιςμοφ κα ελεγχκοφν με τα απαιτοφμενα εργαλεία 
και όργανα μετριςεων και ελζγχου, πάντοτε δε κατά τρόπο τεχνικά άρτιο και όπου αυτό δεν είναι δυνατό, 
ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ, με τθν διαδικαςία που προβλζπεται ςτθν τεχνικι προδιαγραφι κάκε είδουσ. 

Σε όςα είδθ απαιτείται τα όργανα μετριςεων να είναι διακριβωμζνα πρζπει να ςυνοδεφονται από ςχετικά 
πιςτοποιθτικά διακρίβωςθσ και ελζγχου. 

Πλα τα προςφερόμενα είδθ και υποςυςτιματά τουσ που κα προμθκεφςει, εγκαταςτιςει και κζςει ςε 
λειτουργία ο Ανάδοχοσ πρζπει να είναι καινοφρια, αμεταχείριςτα, χωρίσ ελαττϊματα και να ικανοποιοφν 
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όλουσ τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, που κακορίηουν τον τφπο, τθν κατθγορία και τα υπόλοιπα 
χαρακτθριςτικά του. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να δϊςει οποιαδιποτε ςτοιχεία προζλευςθσ των υλικϊν ηθτιςει ο φορζασ για 
διαπίςτωςθ τθσ ποιότθτασ και των χαρακτθριςτικϊν τουσ. 

Θ εγκατάςταςθ των μθχανθμάτων, των ςυςκευϊν και των ςυςτθμάτων κακϊσ και τα υλικά που κα 
χρθςιμοποιθκοφν κα πρζπει να καλφπτουν πλιρωσ τουσ ςχετικοφσ κανονιςμοφσ για αςφάλεια και υγιεινι 
και να διαςφαλίηουν τθν ομαλι και πλιρθ λειτουργία των θλεκτρολογικϊν και μθχανολογικϊν 
εγκαταςτάςεων των κτιριακϊν υποδομϊν του Γ.Ν. Ρφργου 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να χρθςιμοποιιςει για τθν εγκατάςταςθ και τθν προςφερόμενθ ςυντιρθςθ 
εξειδικευμζνο και κατάλλθλα εκπαιδευμζνο προςωπικό, το οποίο αναφζρεται ςτον φάκελο τθσ τεχνικισ 
προςφοράσ. 

Ο φορζασ διατθρεί το δικαίωμα να ελζγχει κάκε προςκομιηόμενο Είδοσ και ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να 
υπακοφςει ςε οποιαδιποτε εντολι των αρμοδίων υπθρεςιϊν του, για είδοσ το οποίο δεν εκπλθρϊνει τουσ 
ςυμβατικοφσ όρουσ, που αναφζρονται ςτθν ποιότθτα και τα χαρακτθριςτικά του. 

 

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

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

6.3  Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

6.3.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ του 
εξοπλιςμοφ, 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. 

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

6.3.3. Θ επιςτροφι του εξοπλιςμοφ που απορρίφκθκε γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 
και 3  του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.4 Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο  
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Ο ανάδοχοσ μετά το πζρασ τθσ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ και τθν οριςτικι παραλαβι υποχρεοφται να 
παρζχει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ  διάρκειασ τουλάχιςτον δφο ετϊν (2), (εκτόσ αν προβλζπεται 
διαφορετικά  ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2: Ειδικι υγγραφι Τποχρεϊςεων – Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ τθσ 
παροφςασ), τόςο για τα επιμζρουσ τμιματα που απαρτίηουν το προςφερόμενο ςφςτθμα, όςο και για το 
ςφνολο του ςυςτιματοσ, ςφμφωνα με το Τεφχοσ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν και τα λοιπά τεφχθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Θ εγγυθτικι καλισ λειτουργίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 2% (δφο τοισ εκατό) επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 
χωρίσ ΨΡΑ και ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά (3)τρεισ  μινεσ του 
ςυμβατικοφ χρόνου καλισ λειτουργίασ. 

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

Σε περίπτωςθ προςφοράσ τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ πζραν των δφο ετϊν, θ ςχετικι πζραν των 
δφο ετϊν επιβεβαίωςθ κα γίνεται με ζγγραφθ βεβαίωςθ του καταςκευαςτικοφ μθτρικοφ οίκου και 
οπωςδιποτε με ειδικι αναφορά για τον αντίςτοιχο διαγωνιςμό ι τθν επανάλθψι του. Κατά τθ διάρκεια 
τθσ εγγφθςθσ το Νοςοκομείο δεν κα ευκφνεται για καμία βλάβθ του όλου μθχανιματοσ προερχόμενθ από 
τθ ςυνικθ και ορκι χριςθ του και δεν κα επιβαρφνεται με κανζνα ποςό για τα εργατικά, ανταλλακτικά 
υλικά. Στθν πλιρθ εγγφθςθ περιλαμβάνεται υποχρζωςθ του προμθκευτι και για προλθπτικό ζλεγχο 
ςυντιρθςθσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Καταςκευαςτικοφ Οίκου, ϊςτε το μθχάνθμα να είναι πάντα ςε 
κατάςταςθ ετοιμότθτασ, ότι δθλαδι ακριβϊσ προβλζπει το ςχζδιο πλιρουσ ςφμβαςθσ. 

Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία ο υπόχρεοσ φορζασ για τθν ζγκαιρθ παράδοςθ του ζτοιμου χϊρου, προσ 
εγκατάςταςθ του ςυγκροτιματοσ, δεν ςυμμορφωκεί εμπρόκεςμα και δεν ετοιμάςει το χϊρο (ςφμφωνα 
με τισ αναγκαίεσ απαιτιςεισ του προμθκευτικοφ οίκου), ζνα μινα πριν από τθν ςυμβατικι θμερομθνία 
παράδοςθσ, τότε θ μεν παράδοςθ των ειδϊν ακολουκεί τισ αντίςτοιχεσ διατάξεισ τθσ κείμενθσ 
νομοκεςίασ, θ δε εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ αρχίηει το βραδφτερο ζνα μινα, μετά τθν ςυμβατικι 
θμερομθνία παράδοςθσ. 

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. 

 

 

                                                                                                                        Ο ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΣΟΤ Γ.Ν. ΘΛΕΙΑ 

                                                                                                                                   

 

 

                                                                                                                 Δρ. ΧΡΘΣΟ ΧΡΙΣΟΠΟΤΛΟ MD PhD 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο ύκβαζεο  
 

ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  
Θ προμικεια και εγκατάςταςθ ενόσ «ΨΘΦΙΑΚΟΤ ΑΚΣΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΘΜΑΣΟ ΜΕ 
ΟΡΙΗΟΝΣΙΑ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΟΡΘΙΟ BUCKY (ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΘ ΣΘ ΠΕΝΣΑΕΣΟΤ ΤΝΣΘΡΘΘ)» 

για το Γενικό  Νοςοκομείο Θλείασ – Νοςθλευτικι Μονάδα Ρφργου. 
 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΫΙΜΟΤΘΤΑΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Ρλθροφνται όλεσ οι προχποκζςεισ για τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ π.χ. με εγκριτικζσ 
αποφάςεισ από τα αρμόδια όργανα και εν γζνει όλεσ οι ενζργειεσ για τθν προετοιμαςία τθσ διαγωνιςτικισ 
διαδικαςίασ και τθν επάρκεια προχπολογιςμοφ, όπωσ αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1.4 (Θεςμικό 
Ρλαίςιο) του παρόντοσ. 
Υπάρχει ζγκριςθ ςκοπιμότθτασ όπωσ αναφζρεται ςτθν παράγραφο 1.4 τθσ παροφςθσ. 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Ζχει αναφερκεί ςτο άρκρο 1 τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 
 

ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΩΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ ΑΝΑ ΤΜΘΜΑ 

Ππωσ αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα II τθσ παροφςθσ Διακιρυξθσ. 
 

 

ΜΔΡΟ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

Ωρθματοδότθςθ: Ππωσ αναφζρεται ςτο άρκρο 1.2 τθσ παροφςθσ Διακιρυξθσ.  
Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, χωρίσ ΨΡΑ  :  291.935,48€ 

Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, με ΨΡΑ: 362.000,00€ 

 

όπωσ αναφζρεται ςτον πίνακα 2 (άρκρο 2.2) τθσ παροφςθσ Διακιρυξθσ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ –  Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ – Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

 

ΟΙ ΠΡΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΘΤΜΗΣΕ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΕ ΚΑΙ Ω ΕΚ ΣΟΤΣΟΤ ΔΕΝ 
ΑΠΟΣΕΛΟΤΝ ΑΠΑΡΑΒΑΣΟ ΟΡΟ ΣΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ. 
*Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΠΟΤ ΠΡΟΦΕΡΘΟΤΝ ΑΠΟ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΑ, ΘΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΝΣΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΕΩ ΣΟΝ 
ΜΕΓΙΣΟ ΒΑΘΜΟ (150)] 

 

Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΠΟΤ ΧΡΕΙΑΣΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΠΕΚΣΑΗ  (ΜΕ ΣΙ ΠΡΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΑΙΣΗΕΙ) ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ  
 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΨΘΦΙΑΚΟΤ ΑΚΣΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΘΜΑΣΟ 
ΜΕ ΟΡΙΗΟΝΣΙΑ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΟΡΘΙΟ BUCKY 

 

Το προςφερόμενο ςφςτθμα να είναι καινοφριο (αχρθςιμοποίθτο) νεοτάτου τφπου, ςφγχρονο, 
αςφαλζσ, αναβακμίςιμο κατάλλθλο για βαριά Νοςοκομειακι χριςθ.  
Να πλθροί τουσ Ευρωπαϊκοφσ και διεκνείσ κανονιςμοφσ καταςκευισ, αςφαλείασ και 
ακτινοπροςταςίασ (να αναφερκοφν και πιςτοποιθκοφν). Πλα τα προςφερόμενα ςυςτιματα να 
ζχουν αποδεδειγμζνα ςιμανςθ CE MARK.  

Ο προμθκευτισ και το εργοςτάςιο καταςκευισ να διακζτουν πιςτοποιθτικό ποιότθτασ ISO. 

Οι ηθτοφμενεσ επιδόςεισ, αποδόςεισ και δυνατότθτεσ των ςυγκροτθμάτων που κα προςφερκοφν, 
κα πρζπει απαραιτιτωσ, πζραν τθσ πλθρζςτατθσ τεχνικισ περιγραφισ ςτθν Ελλθνικι, να 
πιςτοποιοφνται με φυλλάδια του καταςκευαςτικοφ οίκου. 
Είναι επικυμθτό τα μζρθ του ςυγκροτιματοσ να είναι από τον ίδιο καταςκευαςτικό οίκο για 
λόγουσ ομοιογζνειασ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ να κατατεκεί πιςτοποιθτικό από τον 
καταςκευαςτικό οίκο/ εργοςτάςιο για τθν πλιρθ ςυνεργαςία όλων των τμθμάτων του 
ςυγκροτιματοσ. Να ζχει τθ δυνατότθτα αναβάκμιςθσ ςε μελλοντικζσ τεχνολογικζσ εξελίξεισ είτε 
ςτο υλικό είτε ςτο λογιςμικό του.  
 

ΔΟΜΘ ΣΟΤ ΤΓΚΡΟΣΘΜΑΣΟ 

Το ςυγκρότθμα πρζπει να αποτελείται από τα εξισ επιμζρουσ τμιματα: 

1. Γεννιτρια ακτίνων Ω 

2. Ακτινολογικι λυχνία με ανάρτθςθ οροφισ 

3. Οριηόντια εξεταςτικι τράπεηα με ψθφιακό ανιχνευτι 

4. Πρκιο bucky με ψθφιακό ανιχνευτι 

5. Υπολογιςτικό ςφςτθμα λιψθσ, αποκικευςθσ και επεξεργαςίασ ψθφιακισ εικόνασ.  

Για τθ ςυμμόρφωςθ των ςυμμετεχόντων με τθν ελλθνικι νομοκεςία, είναι απαραίτθτο να 
παρζχεται τεκμθρίωςθ περί ςυςτιματοσ ι ςυνόλου ςυνδυαηόμενων προϊόντων για τα 
προαναφερόμενα μζρθ (93/42/ΕΟΚ) 

 

1. ΓΕΝΝΘΣΡΙΑ ΑΚΣΙΝΩΝ Χ 

1. Γεννιτρια πολυκορυφϊν υψθλισ ςυχνότθτασ ελεγχόμενθ από μικροχπολογιςτι με 
μζγιςτθ ιςχφ τθσ τάξθσ των 80kW. Να αναφερκεί το ρεφμα ςτα 100 KV.  

2. Μζγιςτθ τάςθ 150 kV  με αυτόματθ ςτακεροποίθςθ.  
3. Μζγιςτο ρεφμα 800 mA 
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4. Θ γεννιτρια να ζχει προθγμζνθ δομι και να διακζτει όλεσ τισ ςφγχρονεσ διατάξεισ που 
χαρακτθρίηουν ςιμερα τα υψθλισ ποιότθτασ και δυνατοτιτων μθχανιματα του είδουσ.  

5. Να αναφερκεί προσ αξιολόγθςθ το εφροσ mAs 

6. Αυτοματιςμό ρφκμιςθσ τθσ τάςεωσ δικτφου 

7. Αυτοματιςμό ρφκμιςθσ εκκζςεωσ (οριηόντια τράπεηα και όρκιο BUCKY). 

8. Διάταξθ πίπτοντοσ φορτίου για τθ ρφκμιςθ του φορτίου και τθν πλιρθ εκμετάλλευςθ των 
δυνατοτιτων γεννιτριασ /λυχνίασ.  

9. Ανατομικι τεχνικι μεγάλου αρικμοφ προγραμμάτων ακτινογραφίασ ρυκμιηόμενων από το 
χριςτθ. Να αναλυκοφν οι προγραμματιηόμενοι παράμετροι.  

10. Ανεπτυγμζνο ςφςτθμα αυτοδιάγνωςθσ βλαβϊν και ψθφιακζσ ενδείξεισ των παραμζτρων 
ακτινογραφίασ.  

11. Ο χειριςμόσ τθσ γεννιτριασ να είναι δυνατόσ από τθν κφρια κονςόλα χειριςμοφ του 
ςυςτιματοσ.  
 

 

2. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΘ ΛΤΧΝΙΑ ΜΕ ΑΝΑΡΣΘΘ ΟΡΟΦΘ 

1. Να διακζτει τθλεςκοπικι ανάρτθςθ οροφισ για τθν ςυγκράτθςθ τθσ ακτινολογικισ 
λυχνίασ με δυνατότθτα μεγάλθσ μετακίνθςθσ κατά μικοσ τουλάχιςτον 3,4 m, κακ’ φψοσ 
τουλάχιςτον 1,5 m και εγκάρςιο τουλάχιςτον 2,15 m, ϊςτε να πραγματοποιεί 
ακτινογραφίεσ και εκτόσ τθσ τραπζηθσ, επί φορείου.  

2. Ακτινολογικι λυχνία, περιςτρεφόμενθσ ανόδου, ταχφςτροφθ (άνω των 9.000 rpm), με ιςχφ 
ανάλογθ τθσ γεννιτριασ, με περιςτρεφόμενα διαφράγματα.  

3. Να διακζτει δυνατότθτα περιςτροφισ τθσ λυχνίασ γφρω από τον οριηόντιο άξονα 
τουλάχιςτον ±110Ο

  και εφροσ ςτο κάκετο άξονα τουλάχιςτον 300Ο
. 

4. Να είναι διπλοεςτιακισ τεχνολογίασ με μεγζκθ εςτιϊν ≤0.6mm θ μικρι εςτία και ≤ 1.3mm 

θ μεγάλθ.  
5. Να διακζτει μεγάλθ κερμοχωρθτικότθτα ανόδου τουλάχιςτον 600 kHU, 

κερμοχωρθτικότθτα του περιβλιματοσ τουλάχιςτον 1700 KHU και ρυκμό κερμοαπαγωγισ 
τθσ ανόδου ακτινολογικισ λυχνίασ τουλάχιςτον 125 kHU/ min για βαριά Νοςοκομειακι 
χριςθ.  

6. Να διακζτει επίςθσ και αυτόματα εναλλαςςόμενα φίλτρα ανάλογα με τθν επιλεγείςα από 
τα ανατομικά προγράμματα εξζταςθ.  

7. Να ζχει τθ δυνατότθτα λιψεωσ ακτινογραφιϊν εκτόσ του ανιχνευτι π.χ. ςε φορείο 
μεταφοράσ αςκενϊν.  

8. Να διακζτει αυτόματθ τοποκζτθςθ όλων των μερϊν ανάλογα με τα ανατομικά 
προγράμματα.  

9. Να διακζτει αυτόματα διαφράγματα βάκουσ με φωτεινι επικζντρωςθ ι δζςμθ Laser.  

10. Να περιλαμβάνεται ενςωματωμζνο ςφςτθμα μζτρθςθσ δόςθσ και να περιγραφεί ο τρόποσ 
μζτρθςθσ και απεικόνιςθσ. 

 

3. ΟΡΙΗΟΝΣΙΑ ΕΞΕΣΑΣΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ 
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1. Να πραγματοποιείται ταυτόχρονα αυτόματοσ ςυγχρονιςμόσ τθσ κακ’ φψοσ κίνθςθσ του 
τραπεηιοφ με αυτιν τθσ ακτινολογικισ λυχνίασ, ϊςτε να διατθρείται ςτακερι θ εςτιακι 
απόςταςθ.  

2. Να διακζτει πλζουςα επιφάνεια και θλεκτρομαγνθτικά φρζνα που να χειρίηονται με 
ποδοδιακόπτθ ειδικά ςχεδιαςμζνο για τθν αποφυγι άςκοπων ενεργοποιιςεων από τον 
εξεταηόμενο.  

3. Το φψοσ τθσ πλζουςασ επιφάνειασ να ρυκμίηεται θλεκτροκίνθτα και να χαμθλϊνει αρκετά 
για τθν διευκόλυνςθ τθσ τοποκζτθςθσ των αςκενϊν. Θ διαμικθσ κίνθςθ τθσ εξεταςτικισ 
τράπεηασ να είναι τουλάχιςτον ±22cm, θ κακ φψοσ κίνθςθ τουλάχιςτον ±28cm και θ 
πλευρικι κίνθςθ τουλάχιςτον ±10cm. Το εφροσ των κινιςεων κα βαρφνει τθ βακμολογία.  

4. Το μικοσ τθσ εξεταςτικισ τράπεηασ να είναι τουλάχιςτον 200cm x70 cm για τθν άνετθ 
τοποκζτθςθ των εξεταηομζνων. Το μζγεκοσ τθσ κα βαρφνει ιδιαίτερα ςτθ βακμολογία.  

5. Να υπάρχει ςφςτθμα αςφαλείασ για τθν προςταςία του τραπεηιοφ από πικανζσ κροφςεισ 
κομβίο ζκτακτθσ ανάγκθσ που διακόπτει ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ όλεσ τισ κινιςεισ. 

6. Να διακζτει μεγάλθ ανοχι βάρουσ τουλάχιςτον 200 κιλά χωρίσ περιοριςμοφσ κινιςεων .  
7. Να ζχει καλάμουσ ιονιςμοφ, για τον αυτοματιςμό ρφκμιςθσ ζκκεςθσ ςε ακτινοβολία.  
8. Να διακζτει αςφρματο ψθφιακό ανιχνευτι τελευταίασ τεχνολογία (θ οποία να αναφερκεί) 

και υψθλισ ποιότθτασ διαγνωςτικϊν εικόνων με τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: 
i. Διαςτάςεισ άνω των 34Ω42cm και μιτρα ενεργοφ  πεδίου μεγαλφτερθ από 2300Ω2300. 
ii. Μζγεκοσ κόκκου (pixel) μικρότερο ι ίςο του 150 μm. 

iii. Υψθλισ ανάλυςθσ με διακριτικι ικανότθτα περίπου 3 Lp/mm (ηεφγθ γραμμϊν ανά 
χιλιοςτό). Λιψθ δεδομζνων άνω των 14 bit. 

iv. DQE να είναι τουλάχιςτον 50% ςε 1 lp/mm. 

v. Να διατίκεται με ςφςτθμα (on-line) ποιοτικοφ ελζγχου του ψθφιακοφ ανιχνευτι.  
 

 

 

4. ΟΡΘΙΟ BUCKY ΜΕ ΨΘΦΙΑΚΟ ΑΝΙΧΝΕΤΣΘ 

 

1. Να διακζτει μεγάλθ θλεκτροκίνθτθ κατακόρυφθ μετακίνθςθ και ςτακεροποίθςι του ςε 
οποιοδιποτε ςθμείο τθσ διαδρομισ του. Να διακζτει επίςθσ δυνατότθτα κλίςθσ (±90ο

/-

15
ο
 ). Να είναι προςβάςιμο από όλεσ τισ πλευρζσ του και εργονομικό.  

2. Θ ακτινολογικι λυχνία να παρακολουκεί αυτόματα τθν κακ’ φψοσ κίνθςθ του ανιχνευτι 
ςτο όρκιο Bucky για εξετάςεισ με ςτακερι εςτιακι απόςταςθ- Συγχρονιςμόσ με τθν 
ανάρτθςθ οροφισ.  

3. Κατάλλθλο για λιψεισ ακτινογραφιϊν ςε όρκια και κακιμενθ κζςθ.  
4. Θ μονάδα να είναι κατάλλθλθ για βαριά Νοςοκομειακι χριςθ ακτινογραφικοφ 

πλθκυςμιακοφ ελζγχου  κϊρακα με χειρολαβζσ ςτιριξθσ και ζκταςθσ του εξεταηόμενου 
ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ζκκεςθ κατά τθ λιψθ ακτινογραφίασ ςε face και profile.  

5. Να διακζτει ενςωματωμζνο ψθφιακό ανιχνευτι τελευταίασ τεχνολογίασ (θ οποία να 
αναφερκεί) και υψθλισ ποιότθτασ διαγνωςτικϊν εικόνων με τα παρακάτω 
χαρακτθριςτικά:  
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i. Διαςτάςεισ άνω των 35Ω42cm και μιτρα ενεργοφ πεδίου μεγαλφτερθ από 
2500Ω2500. 

ii. Μζγεκοσ κόκκου (pixel) μικρότερο ι ίςο του 150μm. 

iii. Υψθλισ ανάλυςθσ με διακριτικι ικανότθτα περίπου 3 Lp/mm (ηεφγθ γραμμϊν ανά 
χιλιοςτό). Λιψθ δεδομζνων άνω των 14 bit. 

iv. Να ζχει DQE τουλάχιςτον 50% ςε 1 lp/mm. 

v. Υψθλισ ανάλυςθσ αποςπϊμενο αντιδιαχυτικό διάφραγμα.  
vi. Να διατίκεται με ςφςτθμα (on –line) ποιοτικοφ ελζγχου του ψθφιακοφ ανιχνευτι.  

 

5. ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΟ ΤΣΘΜΑ ΛΘΨΘ ΑΠΟΘΘΚΕΤΘ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΨΘΦΙΑΚΘ 
ΕΙΚΟΝΑ 

 

Να διακζτει ςτακμό εργαςίασ με τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: 
 

1. Να είναι PC based για τθν εφκολθ αναβάκμιςι του με λειτουργικό παρακυρικό 
περιβάλλον τθσ τελευταίασ τεχνολογίασ, επίπεδθ οκόνθ τουλάχιςτον 19’’, 
πλθκτρολόγιο για τθν ειςαγωγι ςτοιχείων αςκενοφσ και mouse. Να διακζτει ςκλθρό 
δίςκο μεγάλθσ χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 9.000 εικόνων.  

2. Ο χειριςμόσ όλου του ςυςτιματοσ (γεννιτρια, ψθφιακό ςφςτθμα) να γίνεται και από 
τθν ίδια κονςόλα χειριςμοφ και να διακζτει πλικτρο ζναρξθσ τθσ ακτινογραφίασ.  

3. Να ζχει δυνατότθτα επεξεργαςίασ τθσ εικόνασ όπωσ περιςτροφι, επιλογι φίλτρων, 
αποςαφινιςθσ ορίων, απόρριψθ παραςίτων, μείωςθ του κορφβου ςτθν εικόνα, zoom, 

αναγραφι ςχολίων, κ.λπ. 
4. Να ζχει δυνατότθτα επιλογισ εικόνων διαφόρων μεγεκϊν για εκτφπωςθ ςτο ίδιο φιλμ. 

Να διακζτει δυνατότθτα επικοινωνίασ με εκτυπωτι φιλμ.  
5. Να διακζτει πλιρεσ πρωτόκολλο DICOM 3.0  για τισ λειτουργίεσ:  Print-Sent-Storage- 

Modality Worklist. Να διακζτει τθ δυνατότθτα επικοινωνίασ με PACS/RIS. 

6. Να διακζτει μια μονάδα οπτικοφ ι οπτικό-μαγνθτικοφ δίςκου (CD-DVD) για 
αποκικευςθ εικόνων και αςκενϊν.  

7. Το Ϊθφιακό ςφςτθμα να μπορεί να υποςτθρίξει τουλάχιςτον τρεισ ψθφιακοφσ 
ανιχνευτζσ (π.χ. ςτθ οριηόντια εξεταςτικι τράπεηα, ελεφκερεσ λιψεισ και ςτο όρκιο 
Bucky). 

8. Ο χρόνοσ λιψεωσ διαδοχικϊν ακτινογραφιϊν να είναι ο μικρότεροσ δυνατόσ και να 
αναφερκεί.  

9. Να περιλαμβάνονται νζεσ εφαρμογζσ, όπωσ θ βελτίωςθ του contrast ςε ιςτό και οςτά 
κ.λπ.  

10. Να ζχει δυνατότθτα αναβάκμιςθσ με εξελιγμζνθ τεχνικι, για τθ βζλτιςτθ απεικόνιςθ 
εικόνων οςτϊν και μαλακϊν ιςτϊν με τθν ελάχιςτθ δυνατι προσ τον αςκενι δόςθ.  

11. Να διακζτει ςφςτθμα επικοινωνίασ με απομακρυςμζνο υπολογιςτι για διενζργεια 
διαγνωςτικϊν ελζγχων του ςυςτιματοσ.  
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 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

A. Prospectus θαη Βεβαηώζεηο 

1. 

Τα κατατικζμενα Prospectus πρζπει να επαλθκεφουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτθριςτικά 
που αναγράφονται ςτισ προςφορζσ. 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 τθν προμικεια πιςτοποιθτικό πρζπει να είναι 
υποχρεωτικά πρωτότυπα ι επικυρωμζνα φωτοαντίγραφα και ςε κάκε περίπτωςθ επίςθμα 
μεταφραςμζνα. 

B. Τπνζηήξημε θαη αληαιιαθηηθά 

1. 

Θα προςφερκεί πρόγραμμα-προςφορά πλιρουσ υποςτιριξθσ και ςυντιρθςθσ όλου του 
μθχανιματοσ, με ανταλλακτικά, μετά τθ λιξθ του χρόνου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ και 
για χρονικό διάςτθμα πζντε (5)  ετϊν. Τα ανταλλακτικά,  περιλαμβάνονται οπωςδιποτε, με 
ποινι αποκλειςμοφ, μαηί με τα πάςθσ φφςεωσ υλικά και εργατικά ςτθν προςφερόμενθ τιμι 
ςυντιρθςθσ κακϊσ και τυχόν επικαιροποιιςεισ του καταςκευαςτικοφ Οίκου ςε υπάρχοντα 
προγράμματα (software, hardware). 

2. 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να δθλϊςει εγγράφωσ ότι αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να 
διακζτει ςτο Νοςοκομείο ανταλλακτικά του προςφερόμενου είδουσ για δζκα (10) 
τουλάχιςτον ζτθ από τθν παράδοςθ αυτοφ. Επίςθσ, υποχρεοφται να κατακζςει με τθν 
προςφορά ζγγραφθ διλωςθ του νομίμου εκπροςϊπου του καταςκευαςτικοφ οίκου ι 
ελλθνικοφ κυγατρικοφ του οίκου (θ οποία κα αναφζρεται ρθτϊσ ςτθν παροφςα διακιρυξθ), 
ότι αναλαμβάνει τθ δζςμευςθ για διάκεςθ ανταλλακτικϊν για όςο χρονικό διάςτθμα 
δθλϊνει ο προμθκευτισ, κακϊσ και για τθ ςυνζχιςθ τθσ διάκεςθσ των ανταλλακτικϊν ςτθν 
ανακζτουςα αρχι, ςε περίπτωςθ που ο προμθκευτισ πάψει να είναι ο αντιπρόςωποσ ι 
εκπρόςωποσ του καταςκευαςτικοφ οίκου ςτθ Ελλάδα ι ςε περίπτωςθ που ο προμθκευτισ 
πάψει να υφίςταται ωσ επιχείρθςθ, δεδομζνου ότι τοφτο κρίνεται ωσ ουςιϊδθσ απαίτθςθ 
τθσ διακιρυξθσ για τθν μακρόχρονθ ομαλι και απρόςκοπτθ λειτουργία του μθχανιματοσ.  Σε 
περίπτωςθ που ο προμθκευτισ είναι ο ίδιοσ ο καταςκευαςτισ, τότε ςχετικά με τθ διάκεςθ 
ανταλλακτικϊν αρκεί θ διλωςθ του προμθκευτι – καταςκευαςτι. 

3 

Για περιπτϊςεισ καταςκευαςτϊν, οι οποίοι χρθςιμοποιοφν υποςυςτιματα άλλων 
καταςκευαςτικϊν οίκων, αρκεί θ διλωςθ του καταςκευαςτι του τελικοφ προϊόντοσ και δεν 
απαιτοφνται οι δθλϊςεισ περί διάκεςθσ ανταλλακτικϊν των καταςκευαςτικϊν οίκων των 
διαφόρων υποςυςτθμάτων.  

4 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να εγγυθκεί τθν καλι λειτουργία των  υπό προμικεια ειδϊν 
από τθν οριςτικι παραλαβι τουσ και για το χρονικό διάςτθμα που ηθτείται ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ, 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 ςυναρμολογθμζνου, εγκατεςτθμζνου και ςε 
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κατάςταςθ πλιρουσ λειτουργίασ.  Ο διαγωνιηόμενοσ πρζπει να δθλϊςει με ςαφι δζςμευςθ 
τθν προτεινόμενθ διάρκεια τθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ του μθχανιματοσ, με 
Ζγγραφθ Διλωςθ του καταςκευαςτι ι του εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου του,  τθν 
οποία κα ςυμπεριλάβει ςτον επιμζρουσ φάκελο ΤΕΩΝΙΚΘ ΡΟΣΨΟΑ, ϊςτε να αξιολογθκεί 
από το αρμόδιο όργανο.   

5 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να διακζτει μόνιμα οργανωμζνο τμιμα τεχνικισ υποςτιριξθσ 
και service, κακϊσ και κατάλλθλα εκπαιδευμζνο προςωπικό, ειδικευμζνο και πιςτοποιθμζνο 
για service  αντίςτοιχων μθχανθμάτων. Να αναφερκεί αναλυτικά ςτθν προςφορά 
προκειμζνου να αξιολογθκεί, θ πόλθ όπου εδρεφει το ςυνεργείο ςυντιρθςθσ, θ ςφνκεςθ του 
προςωπικοφ του, τα τυπικά του προςόντα κ.λ.π, κακϊσ και ο χρόνοσ ςχετικισ εναςχόλθςθσ 
και εκπαίδευςθσ. 

6 

Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία δεν προκφπτει αποδεδειγμζνα ότι ο "αντιπρόςωποσ – 

προμθκευτισ" διακζτει ςχετικι εξουςιοδότθςθ από τον μθτρικό οίκο για χρόνο ο οποίοσ 
καλφπτει όλθ τθν δεκαετι περίοδο από τθν παράδοςθ του μθχανιματοσ, κατά τθν οποία 
απαιτείται θ παροχι ανταλλακτικϊν – ςυντιρθςθσ, service, εγγυιςεων κ.λ.π., τότε οι 
αντίςτοιχεσ εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται από τον μθτρικό ι ελλθνικό κυγατρικό (ωσ 
προαναφζρκθκε) οίκο, πζραν των λοιπϊν δεςμεφςεων (πιςτοποιθτικά – βεβαιϊςεισ κ.λ.π.) 
που αναλαμβάνει ο μθτρικόσ οίκοσ, όπωσ αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ. 

7 

Ο προμθκευτισ κα υποβάλλει μαηί με τθν προςφορά του και υπόδειγμα ςφμβαςθσ 
ςυντιρθςθσ (χωρίσ οικονομικά ςτοιχεία ςτθν τεχνικι προςφορά, με οικονομικά ςτοιχεία 
ςτθν οικονομικι προςφορά) το  οποίο κα ιςχφει μετά το πζραν τθν εγγφθςθσ.  

8 

Κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ κα τθρείται θμερολόγιο λειτουργίασ, ςυντιρθςθσ, βλαβϊν 
κ.λ.π. 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 10:00 π.μ. και το αργότερο 
το πρωί τθσ επομζνθσ θμζρασ όταν ειδοποιθκεί μετά τθν 10:00 π.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 οκτϊ(8) θμερολογιακϊν 
θμερϊν ετθςίωσ, (ςτισ οποίεσ  δεν ςυμπεριλαμβάνονται οι θμζρεσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ 
του μθχανιματοσ),  κα επιβάλλεται ςτον προμθκευτι, ωσ ποινικι ριτρα, παράταςθ κατά 
είκοςι (20) εργάςιμεσ θμζρεσ τθσ διάρκειασ τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ θ τθσ ςφμβαςθσ 
ςυντιρθςθσ, για ολόκλθρο το ςυγκρότθμα.      

9 

Μετά τθν λιξθ του ωσ άνω χρόνου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, ο προμθκευτισ 
υποχρεοφται να εξαςφαλίηει τθν επιμελι ςυντιρθςθ και επιςκευι του όλου ςυςτιματοσ με 
τθν ςφμφωνθ ζγγραφθ διλωςθ - εγγφθςθ του καταςκευαςτικοφ οίκου, θ οποία κα 
κατατεκεί μαηί με τθν προςφορά και κα αναφζρεται ςτθν ςυγκεκριμζνθ διακιρυξθ. Θ 
διλωςθ του καταςκευαςτικοφ οίκου πρζπει να καλφπτει και τθν περίπτωςθ που ο 
προμθκευτισ πάψει να είναι ο αντιπρόςωποσ ι εκπρόςωποσ του καταςκευαςτικοφ οίκου 
ςτθ Ελλάδα ι γενικά πάψει να υφίςταται ωσ επιχείρθςθ. 

10 

Με τθν τεχνικι προςφορά ςυνυποβάλλεται υποχρεωτικά πλιρθσ κατάλογοσ ςτον οποίο 
αναφζρονται οι κυριότερεσ παραδόςεισ παρόμοιων ι ίδιων μθχανθμάτων που ζχουν 
εγκαταςτακεί, θ αξία τουσ, οι θμερομθνίεσ παραγγελίασ, παράδοςθσ και οι τυχόν 
υποχρεϊςεισ παράδοςθσ, κακϊσ και οι παραλιπτεσ (Δθμοςίου ι Ιδιωτικοφ τομζα). Ο 
κατάλογοσ κα πρζπει να περιλαμβάνει τθν παράδοςθ ενόσ τουλάχιςτον παρόμοιου 
μθχανιματοσ ςυμβατικισ αξίασ ίςθσ ι μεγαλφτερθσ με τθν παραπάνω προμικεια. 
Στθν περίπτωςθ που ο παραλιπτθσ ανικει ςτο Δθμόςιο τομζα, οι παραδόςεισ 
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αποδεικνφονται με ςχετικά ζγγραφα τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ ςτα οποία κα αναφζρεται και 
θ εμπρόκεςμθ ι μθ παράδοςθ των υλικϊν. Στθν περίπτωςθ που ο παραλιπτθσ ανικει ςτον 
ιδιωτικό τομζα, οι παραδόςεισ βεβαιϊνονται από αυτόν ι εάν τοφτο δεν είναι δυνατόν, 
δθλϊνονται υπεφκυνα από τον προμθκευτι. Στον ίδιο κατάλογο διευκρινίηεται αν τα 
μθχανιματα αυτά ςυντθροφνται από ςυνεργείο του προμθκευτι και από πότε. 

11 

 Οι προμθκευτζσ πρζπει να περιλαμβάνουν ςτθν οικονομικι προςφορά τιμοκατάλογο των 
αναλωςίμων και των βαςικϊν ανταλλακτικϊν του μθχανιματοσ 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 - Δγθαηάζηαζε – παξάδνζε- παξαιαβή 

1 

 Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό μποροφν να λάβουν επιτόπια γνϊςθ των ςυνκθκϊν του 
χϊρου εγκατάςταςθσ και να βεβαιϊςουν τοφτο εγγράφωσ, ϊςτε να προβλεφκοφν όλεσ οι 
αναγκαίεσ ενζργειεσ (εργαςίεσ, τροποποιιςεισ, καταςκευζσ κλπ.) και να ςυμπεριλθφκοφν 
ςτθν προςφορά τουσ με πλιρθ τεχνικι περιγραφι.   Με φροντίδα και δαπάνθ του 
προμθκευτι  κα γίνει ζλεγχοσ τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ του χϊρου και βελτίωςθ, 
ενίςχυςθ ι αντικατάςταςθ αυτισ ϊςτε να διαςφαλίηονται όλεσ οι απαιτιςεισ των ιςχυόντων 
κανονιςμϊν του Ελλθνικοφ κράτουσ και θ νόμιμθ λειτουργία του νζου μθχανιματοσ.   

2 
Το μθχάνθμα κα εγκαταςτακεί,  κα παραδοκεί και κα παραλθφκεί  με ευκφνθ του 
προμθκευτι ςτον χϊρο που κα του υποδειχκεί από το Νοςοκομείο. 

3 

Θ παράδοςθ του μθχανιματοσ  κα πραγματοποιθκεί μζςα ςε διάςτθμα εξιντα (60) 
θμερολογιακϊν θμερϊν (ποςοτικι 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 τουσ ςε κατάςταςθ λειτουργίασ. Ο 
χρόνοσ παράδοςθσ αρχίηει από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.  Το μθχάνθμα  
κα προςκομιςκεί ελεφκερο επί εδάφουσ ςτθ Νοςθλευτικι Μονάδα Ρφργου του Γενικοφ 
Νοςοκομείου Θλείασ,  ςτθν διεφκυνςθ Ρεριοχι Συντριάδα Ρφργου-Ν.Ε.Ο. Ρφργου Ρατρϊν, 
Ελλάδα, και ςτον προςτατευμζνο χϊρο του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ που κα του υποδείξει θ Α.Α.Ο 
ανάδοχοσ πρζπει να αναλάβει ο ίδιοσ τθν μεταφορά και εγκατάςταςθ του νζου 
μθχανιματοσ ςτο χϊρο τοποκζτθςθσ και παραμονισ του, με βάςθ τθν ελλθνικι νομοκεςία 
και τουσ αντίςτοιχουσ κανονιςμοφσ.  
Ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να εκτελζςει πλιρωσ τθν εγκατάςταςθ του μθχανιματοσ και να 
το παραδϊςει ςε πλιρθ λειτουργία, με δικό του ειδικευμζνο και αςφαλιςμζνο προςωπικό 
και δικι του ολοκλθρωτικά ευκφνθ, ςφμφωνα με τουσ τεχνικοφσ & επιςτθμονικοφσ κανόνεσ, 
τουσ κανονιςμοφσ του ελλθνικοφ κράτουσ, με τισ οδθγίεσ και τα ςχζδια του καταςκευαςτικοφ 
οίκου και τζλοσ τισ οδθγίεσ των αρμοδίων υπθρεςιϊν του φορζα, ςτο χϊρο που του διακζτει 
το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να χρθςιμοποιιςει αποδεδειγμζνα το 
εξειδικευμζνο προςωπικό το οποίο περιλαμβάνεται ςτα δικαιολογθτικά τθσ προςφοράσ, το 
δε ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ οφείλει να ελζγξει τθ ςχετικι ςυμμόρφωςθ, ϊςτε να διαςφαλιςκοφν τα 
ςυμφζροντα του Δθμοςίου. 

4 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν παράδοςθ του μθχανιματοσ να παραδϊςει: 
Δφο (2) Εγχειρίδια Λειτουργίασ (Operational Μanuals) με ςαφείσ οδθγίεσ χριςεωσ και 
λειτουργίασ του καταςκευαςτικοφ οίκου (Operation Manuals) με αναλυτικι περιγραφι των 
αντίςτοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιϊν για όλεσ τισ αντίςτοιχεσ εφαρμογζσ 
μεταφραςμζνο οπωςδιποτε ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 
Ρλιρθ ςειρά τευχϊν (εισ διπλοφν) με οδθγίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ (SERVICE 

MANUALS) ςτθν Ελλθνικι ι Αγγλικι γλϊςςα. 
Ρλιρεσ πρωτόκολλο ελζγχου θλεκτρικισ αςφάλειασ του μθχανιματοσ. 
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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. 

5 

Θ οριςτικι παραλαβι κα ακολουκιςει τθν προςωρινι παραλαβι και κα ολοκλθρωκεί μζςα 
ςτθν περίοδο των τριάντα (30) θμερολογιακϊν θμερϊν  ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν 
παροφςα διακιρυξθ. 

Γ. Πιςτοποιθτικά 

1. 

Θ προςφορά πρζπει να ςυνοδεφεται από πιςτοποιθτικό ςιμανςθσ CE ςφμφωνα με τθν 
οδθγία 93/42/Ε.Ε. Οι προμθκευτζσ πρζπει, με ποινι αποκλειςμοφ τθσ προςφοράσ, να 
κατακζςουν με τθν προςφορά τουσ πλιρθ τεκμθριωμζνα πιςτοποιθτικά ςιμανςθσ CE 

(οδθγία 93/42/ΕΟΚ),   

2. 

Θ προςφορά πρζπει να ςυνοδεφεται από πιςτοποιθτικό ΙSO ςειράσ 9000  ι  ISO 13485 (ι 
ιςοδφναμο)   του προμθκευτι,  κακϊσ επίςθσ και από ζγκυρο πιςτοποιθτικό ςειράσ ISO 

13485 (ι ιςοδφναμο) και προαιρετικά ISO ςειράσ 9000 του οίκου καταςκευισ με ποινι 
απόρριψθσ. Τα μθ ιατροτεχνολογικά προϊόντα όπωσ Θ/Υ, εκτυπωτισ, UPS κλπ αρκεί να 
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικό CE και ISO ςειράσ 9000 του καταςκευαςτι. 

3. 

Θ προςφορά πρζπει να ςυνοδεφεται από πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ με τθν  
ΔΥ8δ/Γ.Ρ.οικ./1348/2004 (ΨΕΚ32 Β/16-1-2004) «Αρχζσ και κατευκυντιριεσ γραμμζσ ορκισ 
πρακτικισ διανομισ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων» 

Ε. Εκπαίδευςθ προςωπικοφ 

1. 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται, με ποινι αποκλειςμοφ τθσ προςφοράσ του, να ςυνυποβάλει 
οπωςδιποτε  πλιρεσ αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ για τουσ χριςτεσ (ιατροφσ- 

τεχνολόγουσ), ωσ και αντίγραφο των αναγκαίων βοθκθμάτων ι πινάκων ςτθν Ελλθνικι 
γλϊςςα. Να αναφερκεί ο χρόνοσ, ο τόποσ και θ διάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ. Σε περίπτωςθ 
που ο προμθκευτισ δεν διακζτει το προςωπικό πρζπει ςτθν προςφορά να υπάρχει ζγγραφο 
του μθτρικοφ οίκου ότι θ εκπαίδευςθ κα γίνει από δικό του εξειδικευμζνο προςωπικό ςτθν 
Ελλθνικι γλϊςςα και με τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτθ παροφςα διακιρυξθ. 

2 

Θ εκπαίδευςθ (ιατρϊν – χειριςτϊν -τεχνικϊν), κα παρζχεται για ζωσ τριάντα (30)  θμζρεσ  
μετά τθν εγκατάςταςθ του μθχανιματοσ, άνευ πρόςκετθσ αμοιβισ του προμθκευτι και κα 
γίνεται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

3 

Κατά τθν διάρκεια τθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται, 
άνευ πρόςκετθσ αμοιβισ, να επαναλάβει τθν εκπαίδευςθ του αρμόδιου προςωπικοφ του 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (τεχνικοφσ-χριςτεσ) για ίδιο χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον με τθν αρχικι 
εκπαίδευςθ, όταν και εάν αυτό ηθτθκεί από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.   

Σ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1 

Πλα τα είδθ και υλικά, που κα προςκομίςει ο προμθκευτισ ςτο Νοςοκομείο για τθν 
εγκατάςταςθ και λειτουργία του υπό προμικεια μθχανιματοσ, πρζπει να είναι καινοφργια 
αμεταχείριςτα χωρίσ ελαττϊματα και να ικανοποιοφν όλουσ τουσ όρουσ ςφμβαςθσ, που 
κακορίηουν τον τφπο, τθν κατθγορία και τα υπόλοιπα χαρακτθριςτικά του. 

2 
Ο προμθκευτισ υποχρεϊνεται να δϊςει οποιαδιποτε ςτοιχεία προζλευςθσ των υλικϊν 
ικελε ηθτιςει ο φορζασ για διαπίςτωςθ τθσ ποιότθτασ και των χαρακτθριςτικϊν τουσ. 

3 

Ο φορζασ διατθρεί το δικαίωμα να ελζγχει κάκε προςκομιηόμενο υλικό και ο προμθκευτισ 
υποχρεϊνεται να υπακοφςει ςε οποιεςδιποτε εντολζσ των αρμοδίων υπθρεςιϊν του, για 
υλικό το οποίο δεν εκπλθρϊνει τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ, που αναφζρονται ςτθν ποιότθτα 
και τα χαρακτθριςτικά του 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II (Β) – Τπόδεηγκα Φύιινπ πκκόξθσζεο Σερληθήο Πξνζθνξάο  
ΦΤΛΛΟ  ΤΜΜΟΡΦΩΘ  

ΟΔΘΓΙΕ ΤΜΠΛΘΡΩΘ ΦΤΛΛΟΤ ΤΜΜΟΡΦΩΘ  
Επί ποινι αποκλειςμοφ: 
να δθλϊνεται ρθτά θ ςυμμόρφωςθ ι απόκλιςθ από τισ ηθτοφμενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ειδικοφσ 
όρουσ, τθρϊντασ τθν ίδια ςειρά και αρίκμθςθ του Ραραρτιματοσ ΙΙ . Τονίηεται ότι είναι υποχρεωτικι θ 
απάντθςθ ςε όλα τα ςθμεία του ΡΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΨΫΣΘΣ και θ παροχι όλων των πλθροφοριϊν που 
ηθτοφνται.  
Στθ Στιλθ «ΤΕΩΝΙΚΘ ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ» περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ 
ι επεξθγιςεισ για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. Ρροςφορζσ που δεν καλφπτουν 
πλιρωσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  
 

Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ- ΤΕΚΜΘΙΫΣΘ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του Ρρομθκευτι που ζχει τθ μορφι 
ΝΑΙ/ΟΩΙ εάν θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι πλθροφται ι όχι από τθν Ρροςφορά και αναλυτικι περιγραφι. 
Σε περίπτωςθ που δεν ζχει ςυμπλθρωκεί θ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ-ΤΕΚΜΘΙΫΣΘ», για ζςτω και ζναν από τουσ 
όρουσ ςτον πίνακα ςυμμόρφωςθσ, τότε κεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντθςθ ςτον ςχετικό όρο.  
 

Στθ ςτιλθ «ΡΑΑΡΟΜΡΘ» κα καταγραφεί θ ςαφισ παραπομπι ςε Ραράρτθμα τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ 
το οποίο κα περιλαμβάνει αρικμθμζνα Τεχνικά Ψυλλάδια , ι αναλυτικζσ τεχνικζσ περιγραφζσ των ειδϊν, 
του εξοπλιςμοφ ι του τρόπου διαςφνδεςθσ και λειτουργίασ ι αναφορζσ μεκοδολογίασ εγκατάςταςθσ και 
υποςτιριξθσ κλπ., ι ζγγραφεσ βεβαιϊςεισ που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου Ρρομθκευτι τεκμθριϊνουν 
τα ςτοιχεία των Ρινάκων Συμμόρφωςθσ. Ρροςφορζσ οι οποίεσ κα απαντοφν μονολεκτικά (π.χ. ΝΑΙ ι 
ΣΥΜΨΫΝΟΥΜΕ κ.λ.π.), με  απλι κατάφαςθ ι επεξιγθςθ δθλαδι, χωρίσ τεκμθρίωςθ και παραπομπζσ δεν 
αποτελεί απόδειξθ πλιρωςθσ τθσ προδιαγραφισ και θ αρμόδια Επιτροπι ζχει το δικαίωμα ελζγχου και 
επιβεβαίωςθσ τθσ πλιρωςθσ τθσ απαίτθςθσ ι τθσ απόρριψισ τθσ ωσ απαράδεκτθσ με τθν αιτιολογία τθσ 
μθ πλιρωςθσ των όρων τθσ διακιρυξθσ όπωσ αυτοί περιγράφονται παραπάνω. 
 

Συγκεκριμζνα,  ςτο φφλλο ςυμμόρφωςθσ, που αφορά ςτισ  τεχνικζσ  προδιαγραφζσ, οι  παραπομπζσ  κα 
πρζπει να γίνονται ςτα επίςθμα prospectus του καταςκευαςτικοφ οίκου ι ςε επίςθμεσ βεβαιϊςεισ του 
καταςκευαςτικοφ οίκου, για ό,τι δεν αναγράφεται ςτα prospectus. 
 

Προςφορζσ οι οποίεσ κα αντιγράφουν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ειδικοφσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ χωρίσ 
τεκμθρίωςθ και πλιρθ παραπομπι – αντιςτοιχία, μεταξφ κειμζνου ανά παράγραφο και prospectus κα 
αποκλείονται. 

ΠΙΝΑΚΑ 1 :  ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΘ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

Α/Α ΤΕΩΝΙΚΘ ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ-

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘ 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

 Το προςφερόμενο ςφςτθμα να είναι καινοφριο 
(αχρθςιμοποίθτο) νεοτάτου τφπου, ςφγχρονο, 
αςφαλζσ, αναβακμίςιμο κατάλλθλο για βαριά 

Νοςοκομειακι χριςθ. 

  

 Να πλθροί τουσ Ευρωπαϊκοφσ και διεκνείσ 
κανονιςμοφσ καταςκευισ, αςφαλείασ και 
ακτινοπροςταςίασ (να αναφερκοφν και 
πιςτοποιθκοφν). Πλα τα προςφερόμενα 

ςυςτιματα να ζχουν αποδεδειγμζνα ςιμανςθ CE 
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MARK. 

 

 Ο προμθκευτισ και το εργοςτάςιο καταςκευισ 
να διακζτουν πιςτοποιθτικό ποιότθτασ ISO. 

  

 Οι ηθτοφμενεσ επιδόςεισ, αποδόςεισ και 
δυνατότθτεσ των ςυγκροτθμάτων που κα 

προςφερκοφν, κα πρζπει απαραιτιτωσ, πζραν 
τθσ πλθρζςτατθσ τεχνικισ περιγραφισ ςτθν 

Ελλθνικι, να πιςτοποιοφνται με φυλλάδια του 
καταςκευαςτικοφ οίκου. 

  

 Είναι επικυμθτό τα μζρθ του ςυγκροτιματοσ να 
είναι από τον ίδιο καταςκευαςτικό οίκο για 

λόγουσ ομοιογζνειασ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ να 
κατατεκεί πιςτοποιθτικό από τον 

καταςκευαςτικό οίκο/ εργοςτάςιο για τθν πλιρθ 
ςυνεργαςία όλων των τμθμάτων του 

ςυγκροτιματοσ. Να ζχει τθ δυνατότθτα 
αναβάκμιςθσ ςε μελλοντικζσ τεχνολογικζσ 

εξελίξεισ είτε ςτο υλικό είτε ςτο λογιςμικό του. 

  

ΔΟΜΘ ΣΟΤ ΤΓΚΡΟΣΘΜΑΣΟ 

Το ςυγκρότθμα πρζπει να αποτελείται από τα εξισ επιμζρουσ τμιματα: 
1 Γεννιτρια ακτινϊν Ω   

2 Ακτινολογικι λυχνία με ανάρτθςθ οροφισ   

3 Οριηόντια εξεταςτικι τράπεηα με ψθφιακό 
ανιχνευτι 

  

4 Πρκιο bucky με ψθφιακό ανιχνευτι   

5 Υπολογιςτικό ςφςτθμα λιψθσ, 
αποκικευςθσ και επεξεργαςίασ 

ψθφιακισ εικόνασ. 

  

Για τθ ςυμμόρφωςθ των ςυμμετεχόντων με τθν ελλθνικι 
νομοκεςία, είναι απαραίτθτο να παρζχεται τεκμθρίωςθ 
περί ςυςτιματοσ ι ςυνόλου ςυνδυαηόμενων προϊόντων 
για τα προαναφερόμενα μζρθ (93/42/ΕΟΚ) 

  

1. ΓΕΝΝΘΣΡΙΑ ΑΚΣΙΝΩΝ Χ 

1 Γεννιτρια πολυκορυφϊν υψθλισ ςυχνότθτασ 
ελεγχόμενθ από μικροχπολογιςτι με μζγιςτθ 
ιςχφ τθσ τάξθσ των 80kW. Να αναφερκεί το 

ρεφμα ςτα 100 KV. 

  

2 

 

3 

Μζγιςτθ τάςθ 150 kV  με αυτόματθ 
ςτακεροποίθςθ. 

Μζγιςτο ρεφμα 800 mA 

  

4 Θ γεννιτρια να ζχει προθγμζνθ δομι και να 
διακζτει όλεσ τισ ςφγχρονεσ διατάξεισ που 

χαρακτθρίηουν ςιμερα τα υψθλισ ποιότθτασ και 
δυνατοτιτων μθχανιματα του είδουσ. 
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5 Να αναφερκεί προσ αξιολόγθςθ το εφροσ mAs   

6 Αυτοματιςμό ρφκμιςθσ τθσ τάςεωσ δικτφου   

7 Αυτοματιςμό ρφκμιςθσ εκκζςεωσ (οριηόντια 
τράπεηα και όρκιο BUCKY). 

  

8 Διάταξθ πίπτοντοσ φορτίου για τθ ρφκμιςθ του 
φορτίου και τθν πλιρθ εκμετάλλευςθ των 

δυνατοτιτων γεννιτριασ /λυχνίασ. 

  

9 Ανατομικι τεχνικι μεγάλου αρικμοφ 
προγραμμάτων ακτινογραφίασ ρυκμιηόμενων 

από το χριςτθ. Να αναλυκοφν οι 
προγραμματιηόμενοι παράμετροι. 

  

10 Ανεπτυγμζνο ςφςτθμα αυτοδιάγνωςθσ βλαβϊν 
και ψθφιακζσ ενδείξεισ των παραμζτρων 

ακτινογραφίασ. 

  

11 Ο χειριςμόσ τθσ γεννιτριασ να είναι δυνατόσ από 
τθν κφρια κονςόλα χειριςμοφ του ςυςτιματοσ. 

  

2. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΘ ΛΤΧΝΙΑ ΜΕ ΑΝΑΡΣΘΘ ΟΡΟΦΘ 

1 Να διακζτει τθλεςκοπικι ανάρτθςθ οροφισ για 
τθν ςυγκράτθςθ τθσ ακτινολογικισ λυχνίασ με 
δυνατότθτα μεγάλθσ μετακίνθςθσ κατά μικοσ 

τουλάχιςτον 3,4 m, κακ’ φψοσ τουλάχιςτον 1,5 m 

και εγκάρςιο τουλάχιςτον 2,15 m, ϊςτε να 
πραγματοποιεί ακτινογραφίεσ και εκτόσ τθσ 

τραπζηθσ, επί φορείου. 

  

2 Ακτινολογικι λυχνία, περιςτρεφόμενθσ ανόδου, 
ταχφςτροφθ (άνω των 9.000 rpm), με ιςχφ 

ανάλογθ τθσ γεννιτριασ, με περιςτρεφόμενα 
διαφράγματα. 

  

3 Να διακζτει δυνατότθτα περιςτροφισ τθσ 
λυχνίασ γφρω από τον οριηόντιο άξονα 

τουλάχιςτον ±110Ο
  και εφροσ ςτο κάκετο άξονα 

τουλάχιςτον 300Ο
. 

  

4 Να είναι διπλοεςτιακισ τεχνολογίασ με μεγζκθ 
εςτιϊν ≤0.6mm θ μικρι εςτία και ≤ 1.3mm θ 

μεγάλθ. 

  

5 Να διακζτει μεγάλθ κερμοχωρθτικότθτα ανόδου 
τουλάχιςτον 600 kHU, κερμοχωρθτικότθτα του 

περιβλιματοσ τουλάχιςτον 1700 KHU και ρυκμό 
κερμοαπαγωγισ τθσ ανόδου ακτινολογικισ 

λυχνίασ τουλάχιςτον 125 kHU/ min για βαριά 
Νοςοκομειακι χριςθ. 

  

6 Να διακζτει επίςθσ και αυτόματα 
εναλλαςςόμενα φίλτρα ανάλογα με τθν 

επιλεγείςα από τα ανατομικά προγράμματα 
εξζταςθ. 

  

7 Να ζχει τθ δυνατότθτα λιψεωσ ακτινογραφιϊν 
εκτόσ του ανιχνευτι π.χ. ςε φορείο μεταφοράσ 
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αςκενϊν. 
 

8 Να διακζτει αυτόματθ τοποκζτθςθ όλων των 
μερϊν ανάλογα με τα ανατομικά προγράμματα. 

  

9 Να διακζτει αυτόματα διαφράγματα βάκουσ με 
φωτεινι επικζντρωςθ ι δζςμθ Laser. 

  

10 Να περιλαμβάνεται ενςωματωμζνο ςφςτθμα 
μζτρθςθσ δόςθσ και να περιγραφεί ο τρόποσ 

μζτρθςθσ και απεικόνιςθσ. 

  

3. ΟΡΙΗΟΝΣΙΑ ΕΞΕΣΑΣΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ 

1 Να πραγματοποιείται ταυτόχρονα αυτόματοσ 
ςυγχρονιςμόσ τθσ κακ’ φψοσ κίνθςθσ του 

τραπεηιοφ με αυτιν τθσ ακτινολογικισ λυχνίασ, 
ϊςτε να διατθρείται ςτακερι θ εςτιακι 

απόςταςθ. 

  

2 Να διακζτει πλζουςα επιφάνεια και 
θλεκτρομαγνθτικά φρζνα που να χειρίηονται με 

ποδοδιακόπτθ ειδικά ςχεδιαςμζνο για τθν 
αποφυγι άςκοπων ενεργοποιιςεων από τον 

εξεταηόμενο. 

  

3 Το φψοσ τθσ πλζουςασ επιφάνειασ να ρυκμίηεται 
θλεκτροκίνθτα και να χαμθλϊνει αρκετά για τθν 
διευκόλυνςθ τθσ τοποκζτθςθσ των αςκενϊν. Θ 
διαμικθσ κίνθςθ τθσ εξεταςτικισ τράπεηασ να 
είναι τουλάχιςτον ±22cm, θ κακ φψοσ κίνθςθ 

τουλάχιςτον ±28cm και θ πλευρικι κίνθςθ 
τουλάχιςτον ±10cm. Το εφροσ των κινιςεων κα 

βαρφνει τθ βακμολογία. 

  

4 Το μικοσ τθσ εξεταςτικισ τράπεηασ να είναι 
τουλάχιςτον 200cm x70 cm για τθν άνετθ 

τοποκζτθςθ των εξεταηομζνων. Το μζγεκοσ τθσ 
κα βαρφνει ιδιαίτερα ςτθ βακμολογία. 

  

5 Να υπάρχει ςφςτθμα αςφαλείασ για τθν 
προςταςία του τραπεηιοφ από πικανζσ κροφςεισ 

κομβίο ζκτακτθσ ανάγκθσ που διακόπτει ςε 
εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ όλεσ τισ κινιςεισ. 

  

6 Να διακζτει μεγάλθ ανοχι βάρουσ τουλάχιςτον 
200 κιλά χωρίσ περιοριςμοφσ κινιςεων . 

  

7 Να ζχει καλάμουσ ιονιςμοφ, για τον αυτοματιςμό 
ρφκμιςθσ ζκκεςθσ ςε ακτινοβολία. 

 

  

 

8 

 

Να διακζτει αςφρματο ψθφιακό ανιχνευτι 
τελευταίασ τεχνολογία (θ οποία να αναφερκεί) 

και υψθλισ ποιότθτασ διαγνωςτικϊν εικόνων με 
τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: 

vi. Διαςτάςεισ άνω των 34Ω42cm και μιτρα 
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ενεργοφ  πεδίου μεγαλφτερθ από 
2300Ω2300. 

vii. Μζγεκοσ κόκκου (pixel) μικρότερο ι ίςο 
του 150 μm. 

viii. Υψθλισ ανάλυςθσ με διακριτικι 
ικανότθτα περίπου 3 Lp/mm (ηεφγθ 
γραμμϊν ανά χιλιοςτό). Λιψθ δεδομζνων 
άνω των 14 bit. 

ix. DQE να είναι τουλάχιςτον 50% ςε 1 
lp/mm. 

x. Να διατίκεται με ςφςτθμα (on-line) 

ποιοτικοφ ελζγχου του ψθφιακοφ 
ανιχνευτι. 

 

4. ΟΡΘΙΟ BUCKY ΜΕ ΨΘΦΙΑΚΟ ΑΝΙΧΝΕΤΣΘ  

 

1 Να διακζτει μεγάλθ θλεκτροκίνθτθ κατακόρυφθ 
μετακίνθςθ και ςτακεροποίθςι του ςε 

οποιοδιποτε ςθμείο τθσ διαδρομισ του. Να 
διακζτει επίςθσ δυνατότθτα κλίςθσ (±90ο

/-15
ο
 ). 

Να είναι προςβάςιμο από όλεσ τισ πλευρζσ του 
και εργονομικό. 

  

2 Θ ακτινολογικι λυχνία να παρακολουκεί 
αυτόματα τθν κακ’ φψοσ κίνθςθ του ανιχνευτι 

ςτο όρκιο Bucky για εξετάςεισ με ςτακερι 
εςτιακι απόςταςθ- Συγχρονιςμόσ με τθν 

ανάρτθςθ οροφισ. 

  

3 Κατάλλθλο για λιψεισ ακτινογραφιϊν ςε όρκια 
και κακιμενθ κζςθ.  

  

4 Θ μονάδα να είναι κατάλλθλθ για βαριά 
Νοςοκομειακι χριςθ ακτινογραφικοφ 

πλθκυςμιακοφ ελζγχου  κϊρακα με χειρολαβζσ 
ςτιριξθσ και ζκταςθσ του εξεταηόμενου ϊςτε να 

εξαςφαλίηεται θ ζκκεςθ κατά τθ λιψθ 
ακτινογραφίασ ςε face και profile. 

  

5 Να διακζτει ενςωματωμζνο ψθφιακό ανιχνευτι 
τελευταίασ τεχνολογίασ (θ οποία να αναφερκεί) 
και υψθλισ ποιότθτασ διαγνωςτικϊν εικόνων με 
τα παρακάτω χαρακτθριςτικά:  

vii. Διαςτάςεισ άνω των 35Ω42cm και 
μιτρα ενεργοφ πεδίου 
μεγαλφτερθ από 2500Ω2500. 

viii. Μζγεκοσ κόκκου (pixel) μικρότερο 
ι ίςο του 150μm. 

ix. Υψθλισ ανάλυςθσ με διακριτικι 
ικανότθτα περίπου 3 Lp/mm 

(ηεφγθ γραμμϊν ανά χιλιοςτό). 
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Λιψθ δεδομζνων άνω των 14 bit. 

x. Να ζχει DQE τουλάχιςτον 50% ςε 1 
lp/mm. 

xi. Υψθλισ ανάλυςθσ αποςπϊμενο 
αντιδιαχυτικό διάφραγμα.  

xii. Να διατίκεται με ςφςτθμα (on –
line) ποιοτικοφ ελζγχου του 
ψθφιακοφ ανιχνευτι.  

 

5. ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΟ ΤΣΘΜΑ ΛΘΨΘ ΑΠΟΘΘΚΕΤΘ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΨΘΦΙΑΚΘ 
ΕΙΚΟΝΑ 

Να διακζτει ςτακμό εργαςίασ με τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: 

1 Να είναι PC based για τθν εφκολθ αναβάκμιςι 

του με λειτουργικό παρακυρικό περιβάλλον τθσ 
τελευταίασ τεχνολογίασ, επίπεδθ οκόνθ 

τουλάχιςτον 19’’, πλθκτρολόγιο για τθν ειςαγωγι 
ςτοιχείων αςκενοφσ και mouse. Να διακζτει 

ςκλθρό δίςκο μεγάλθσ χωρθτικότθτασ 
τουλάχιςτον 9.000 εικόνων. 

 

  

2 Ο χειριςμόσ όλου του ςυςτιματοσ (γεννιτρια, 
ψθφιακό ςφςτθμα) να γίνεται και από τθν ίδια 

κονςόλα χειριςμοφ και να διακζτει πλικτρο 
ζναρξθσ τθσ ακτινογραφίασ. 

  

3 Να ζχει δυνατότθτα επεξεργαςίασ τθσ εικόνασ 
όπωσ περιςτροφι, επιλογι φίλτρων, 

αποςαφινιςθσ ορίων, απόρριψθ παραςίτων, 
μείωςθ του κορφβου ςτθν εικόνα, zoom, 

αναγραφι ςχολίων, κ.λπ. 

  

4 Να ζχει δυνατότθτα επιλογισ εικόνων διαφόρων 
μεγεκϊν για εκτφπωςθ ςτο ίδιο φιλμ. Να 

διακζτει δυνατότθτα επικοινωνίασ με εκτυπωτι 
φιλμ. 

  

5 Να διακζτει πλιρεσ πρωτόκολλο DICOM 3.0  για 
τισ λειτουργίεσ:  Print-Sent-Storage- Modality 

Worklist. Να διακζτει τθ δυνατότθτα 
επικοινωνίασ με PACS/RIS. 

  

6 Να διακζτει μια μονάδα οπτικοφ ι οπτικό-

μαγνθτικοφ δίςκου (CD-DVD) για αποκικευςθ 
εικόνων και αςκενϊν. 

  

7 Το Ϊθφιακό ςφςτθμα να μπορεί να υποςτθρίξει 
τουλάχιςτον τρεισ ψθφιακοφσ ανιχνευτζσ (π.χ. 
ςτθ οριηόντια εξεταςτικι τράπεηα, ελεφκερεσ 

λιψεισ και ςτο όρκιο Bucky). 

  

8 Ο χρόνοσ λιψεωσ διαδοχικϊν ακτινογραφιϊν να 
είναι ο μικρότεροσ δυνατόσ και να αναφερκεί. 

  

9 Να περιλαμβάνονται νζεσ εφαρμογζσ, όπωσ θ 
βελτίωςθ του contrast ςε ιςτό και οςτά κ.λπ. 
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10 Να ζχει δυνατότθτα αναβάκμιςθσ με εξελιγμζνθ 
τεχνικι, για τθ βζλτιςτθ απεικόνιςθ εικόνων 
οςτϊν και μαλακϊν ιςτϊν με τθν ελάχιςτθ 

δυνατι προσ τον αςκενι δόςθ. 

  

11 Να διακζτει ςφςτθμα επικοινωνίασ με 
απομακρυςμζνο υπολογιςτι για διενζργεια 

διαγνωςτικϊν ελζγχων του ςυςτιματοσ. 

  

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 2 :  ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΘ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

 

Α/Α ΤΕΩΝΙΚΘ ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ-

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘ 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΙΚΩΝ ΟΡΩΝ   

A. Prospectus θαη Βεβαηώζεηο   

1. 

Τα κατατικζμενα Prospectus πρζπει να επαλθκεφουν τα τεχνικά 
και ποιοτικά χαρακτθριςτικά που αναγράφονται ςτισ προςφορζσ. 
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 τθν 
προμικεια πιςτοποιθτικό πρζπει να είναι υποχρεωτικά 
πρωτότυπα ι επικυρωμζνα φωτοαντίγραφα και ςε κάκε 
περίπτωςθ επίςθμα μεταφραςμζνα. 

  

B. Τπνζηήξημε θαη αληαιιαθηηθά   

1. 

Θα προςφερκεί πρόγραμμα-προςφορά πλιρουσ υποςτιριξθσ και 
ςυντιρθςθσ όλου του μθχανιματοσ, με ανταλλακτικά, μετά τθ 
λιξθ του χρόνου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ και για χρονικό 
διάςτθμα πζντε (5)  ετϊν. Τα ανταλλακτικά,  περιλαμβάνονται 
οπωςδιποτε, με ποινι αποκλειςμοφ, μαηί με τα πάςθσ φφςεωσ 
υλικά και εργατικά ςτθν προςφερόμενθ τιμι ςυντιρθςθσ κακϊσ 
και τυχόν επικαιροποιιςεισ του καταςκευαςτικοφ Οίκου ςε 
υπάρχοντα προγράμματα (software, hardware). 

  

2. 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να δθλϊςει εγγράφωσ ότι 
αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να διακζτει ςτο Νοςοκομείο 
ανταλλακτικά του προςφερόμενου είδουσ για δζκα (10) 
τουλάχιςτον ζτθ από τθν παράδοςθ αυτοφ. Επίςθσ, υποχρεοφται 
να κατακζςει με τθν προςφορά ζγγραφθ διλωςθ του νομίμου 
εκπροςϊπου του καταςκευαςτικοφ οίκου ι ελλθνικοφ κυγατρικοφ 
του οίκου (θ οποία κα αναφζρεται ρθτϊσ ςτθν παροφςα 
διακιρυξθ), ότι αναλαμβάνει τθ δζςμευςθ για διάκεςθ 
ανταλλακτικϊν για όςο χρονικό διάςτθμα δθλϊνει ο 
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προμθκευτισ, κακϊσ και για τθ ςυνζχιςθ τθσ διάκεςθσ των 
ανταλλακτικϊν ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε περίπτωςθ που ο 
προμθκευτισ πάψει να είναι ο αντιπρόςωποσ ι εκπρόςωποσ του 
καταςκευαςτικοφ οίκου ςτθ Ελλάδα ι ςε περίπτωςθ που ο 
προμθκευτισ πάψει να υφίςταται ωσ επιχείρθςθ, δεδομζνου ότι 
τοφτο κρίνεται ωσ ουςιϊδθσ απαίτθςθ τθσ διακιρυξθσ για τθν 
μακρόχρονθ ομαλι και απρόςκοπτθ λειτουργία του μθχανιματοσ.  
Σε περίπτωςθ που ο προμθκευτισ είναι ο ίδιοσ ο καταςκευαςτισ, 
τότε ςχετικά με τθ διάκεςθ ανταλλακτικϊν αρκεί θ διλωςθ του 
προμθκευτι – καταςκευαςτι. 

3 

Για περιπτϊςεισ καταςκευαςτϊν, οι οποίοι χρθςιμοποιοφν 
υποςυςτιματα άλλων καταςκευαςτικϊν οίκων, αρκεί θ διλωςθ 
του καταςκευαςτι του τελικοφ προϊόντοσ και δεν απαιτοφνται οι 
δθλϊςεισ περί διάκεςθσ ανταλλακτικϊν των καταςκευαςτικϊν 
οίκων των διαφόρων υποςυςτθμάτων.  

  

4 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να εγγυθκεί τθν καλι λειτουργία 
των  υπό προμικεια ειδϊν από τθν οριςτικι παραλαβι τουσ και 
για το χρονικό διάςτθμα που ηθτείται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, 
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 
ςυναρμολογθμζνου, εγκατεςτθμζνου και ςε κατάςταςθ πλιρουσ 
λειτουργίασ.  Ο διαγωνιηόμενοσ πρζπει να δθλϊςει με ςαφι 
δζςμευςθ τθν προτεινόμενθ διάρκεια τθσ περιόδου εγγφθςθσ 
καλισ λειτουργίασ του μθχανιματοσ, με Ζγγραφθ Διλωςθ του 
καταςκευαςτι ι του εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου του,  τθν 
οποία κα ςυμπεριλάβει ςτον επιμζρουσ φάκελο ΤΕΩΝΙΚΘ 
ΡΟΣΨΟΑ, ϊςτε να αξιολογθκεί από το αρμόδιο όργανο.   

  

5 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να διακζτει μόνιμα οργανωμζνο 
τμιμα τεχνικισ υποςτιριξθσ και service, κακϊσ και κατάλλθλα 
εκπαιδευμζνο προςωπικό, ειδικευμζνο και πιςτοποιθμζνο για 
service  αντίςτοιχων μθχανθμάτων. Να αναφερκεί αναλυτικά ςτθν 
προςφορά προκειμζνου να αξιολογθκεί, θ πόλθ όπου εδρεφει το 
ςυνεργείο ςυντιρθςθσ, θ ςφνκεςθ του προςωπικοφ του, τα 
τυπικά του προςόντα κ.λ.π, κακϊσ και ο χρόνοσ ςχετικισ 
εναςχόλθςθσ και εκπαίδευςθσ. 

  

6 Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία δεν προκφπτει αποδεδειγμζνα ότι ο   
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"αντιπρόςωποσ – προμθκευτισ" διακζτει ςχετικι εξουςιοδότθςθ 
από τον μθτρικό οίκο για χρόνο ο οποίοσ καλφπτει όλθ τθν 
δεκαετι περίοδο από τθν παράδοςθ του μθχανιματοσ, κατά τθν 
οποία απαιτείται θ παροχι ανταλλακτικϊν – ςυντιρθςθσ, service, 

εγγυιςεων κ.λ.π., τότε οι αντίςτοιχεσ εγγυθτικζσ επιςτολζσ 
εκδίδονται από τον μθτρικό ι ελλθνικό κυγατρικό (ωσ 
προαναφζρκθκε) οίκο, πζραν των λοιπϊν δεςμεφςεων 
(πιςτοποιθτικά – βεβαιϊςεισ κ.λ.π.) που αναλαμβάνει ο μθτρικόσ 
οίκοσ, όπωσ αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ. 

7 

Ο προμθκευτισ κα υποβάλλει μαηί με τθν προςφορά του και 
υπόδειγμα ςφμβαςθσ ςυντιρθςθσ (χωρίσ οικονομικά ςτοιχεία 
ςτθν τεχνικι προςφορά, με οικονομικά ςτοιχεία ςτθν οικονομικι 
προςφορά) το  οποίο κα ιςχφει μετά το πζραν τθν εγγφθςθσ. 

  

8 

Κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ κα τθρείται θμερολόγιο 
λειτουργίασ, ςυντιρθςθσ, βλαβϊν κ.λ.π. 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 10:00 π.μ. και το αργότερο το πρωί τθσ επομζνθσ θμζρασ όταν 
ειδοποιθκεί μετά τθν 10:00 π.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 οκτϊ(8) θμερολογιακϊν θμερϊν 
ετθςίωσ, (ςτισ οποίεσ  δεν ςυμπεριλαμβάνονται οι θμζρεσ 
προλθπτικισ ςυντιρθςθσ του μθχανιματοσ),  κα επιβάλλεται ςτον 
προμθκευτι, ωσ ποινικι ριτρα, παράταςθ κατά είκοςι (20) 
εργάςιμεσ θμζρεσ τθσ διάρκειασ τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ θ 
τθσ ςφμβαςθσ ςυντιρθςθσ, για ολόκλθρο το ςυγκρότθμα.      

  

9 

Μετά τθν λιξθ του ωσ άνω χρόνου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, ο 
προμθκευτισ υποχρεοφται να εξαςφαλίηει τθν επιμελι 
ςυντιρθςθ και επιςκευι του όλου ςυςτιματοσ με τθν ςφμφωνθ 
ζγγραφθ διλωςθ - εγγφθςθ του καταςκευαςτικοφ οίκου, θ οποία 
κα κατατεκεί μαηί με τθν προςφορά και κα αναφζρεται ςτθν 
ςυγκεκριμζνθ διακιρυξθ. Θ διλωςθ του καταςκευαςτικοφ οίκου 
πρζπει να καλφπτει και τθν περίπτωςθ που ο προμθκευτισ πάψει 
να είναι ο αντιπρόςωποσ ι εκπρόςωποσ του καταςκευαςτικοφ 
οίκου ςτθ Ελλάδα ι γενικά πάψει να υφίςταται ωσ επιχείρθςθ. 

  

10 

Με τθν τεχνικι προςφορά ςυνυποβάλλεται υποχρεωτικά πλιρθσ 
κατάλογοσ ςτον οποίο αναφζρονται οι κυριότερεσ παραδόςεισ 
παρόμοιων ι ίδιων μθχανθμάτων που ζχουν εγκαταςτακεί, θ αξία 
τουσ, οι θμερομθνίεσ παραγγελίασ, παράδοςθσ και οι τυχόν 
υποχρεϊςεισ παράδοςθσ, κακϊσ και οι παραλιπτεσ (Δθμοςίου ι 
Ιδιωτικοφ τομζα). Ο κατάλογοσ κα πρζπει να περιλαμβάνει τθν 
παράδοςθ ενόσ τουλάχιςτον παρόμοιου μθχανιματοσ ςυμβατικισ 
αξίασ ίςθσ ι μεγαλφτερθσ με τθν παραπάνω προμικεια. 
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Στθν περίπτωςθ που ο παραλιπτθσ ανικει ςτο Δθμόςιο τομζα, οι 
παραδόςεισ αποδεικνφονται με ςχετικά ζγγραφα τθσ αρμόδιασ 
Υπθρεςίασ ςτα οποία κα αναφζρεται και θ εμπρόκεςμθ ι μθ 
παράδοςθ των υλικϊν. Στθν περίπτωςθ που ο παραλιπτθσ ανικει 
ςτον ιδιωτικό τομζα, οι παραδόςεισ βεβαιϊνονται από αυτόν ι 
εάν τοφτο δεν είναι δυνατόν, δθλϊνονται υπεφκυνα από τον 
προμθκευτι. Στον ίδιο κατάλογο διευκρινίηεται αν τα μθχανιματα 
αυτά ςυντθροφνται από ςυνεργείο του προμθκευτι και από πότε. 

11 Οι προμθκευτζσ πρζπει να περιλαμβάνουν ςτθν οικονομικι 
προςφορά τιμοκατάλογο των αναλωςίμων και των βαςικϊν 
ανταλλακτικϊν του μθχανιματοσ 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 - Δγθαηάζηαζε – παξάδνζε- παξαιαβή   

1 

 Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό μποροφν να λάβουν επιτόπια 
γνϊςθ των ςυνκθκϊν του χϊρου εγκατάςταςθσ και να 
βεβαιϊςουν τοφτο εγγράφωσ, ϊςτε να προβλεφκοφν όλεσ οι 
αναγκαίεσ ενζργειεσ (εργαςίεσ, τροποποιιςεισ, καταςκευζσ κλπ.) 
και να ςυμπεριλθφκοφν ςτθν προςφορά τουσ με πλιρθ τεχνικι 
περιγραφι.   Με φροντίδα και δαπάνθ του προμθκευτι  κα γίνει 
ζλεγχοσ τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ του χϊρου και βελτίωςθ, 
ενίςχυςθ ι αντικατάςταςθ αυτισ ϊςτε να διαςφαλίηονται όλεσ οι 
απαιτιςεισ των ιςχυόντων κανονιςμϊν του Ελλθνικοφ κράτουσ και 
θ νόμιμθ λειτουργία του νζου μθχανιματοσ.   

  

2 

Το μθχάνθμα κα εγκαταςτακεί,  κα παραδοκεί και κα παραλθφκεί  
με ευκφνθ του προμθκευτι ςτον χϊρο που κα του υποδειχκεί από 
το Νοςοκομείο. 

  

3 

Θ παράδοςθ του μθχανιματοσ  κα πραγματοποιθκεί μζςα ςε 
διάςτθμα εξιντα (60) θμερολογιακϊν θμερϊν (ποςοτικι 
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 τουσ ςε 
κατάςταςθ λειτουργίασ. Ο χρόνοσ παράδοςθσ αρχίηει από τθν 
θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.  Το μθχάνθμα  κα 
προςκομιςκεί ελεφκερο επί εδάφουσ ςτθ Νοςθλευτικι Μονάδα 
Ρφργου του Γενικοφ Νοςοκομείου Θλείασ,  ςτθν διεφκυνςθ 
Ρεριοχι Συντριάδα Ρφργου-Ν.Ε.Ο. Ρφργου Ρατρϊν, Ελλάδα, και 
ςτον προςτατευμζνο χϊρο του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ που κα του 
υποδείξει θ Α.Α.Ο ανάδοχοσ πρζπει να αναλάβει ο ίδιοσ τθν 
μεταφορά και εγκατάςταςθ του νζου μθχανιματοσ ςτο χϊρο 
τοποκζτθςθσ και παραμονισ του, με βάςθ τθν ελλθνικι 
νομοκεςία και τουσ αντίςτοιχουσ κανονιςμοφσ.  
Ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να εκτελζςει πλιρωσ τθν εγκατάςταςθ 
του μθχανιματοσ και να το παραδϊςει ςε πλιρθ λειτουργία, με 
δικό του ειδικευμζνο και αςφαλιςμζνο προςωπικό και δικι του 
ολοκλθρωτικά ευκφνθ, ςφμφωνα με τουσ τεχνικοφσ & 
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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 Μanuals) με ςαφείσ 
οδθγίεσ χριςεωσ και λειτουργίασ του καταςκευαςτικοφ οίκου 
(Operation Manuals) με αναλυτικι περιγραφι των αντίςτοιχων 
πρωτοκόλλων και λειτουργιϊν για όλεσ τισ αντίςτοιχεσ εφαρμογζσ 
μεταφραςμζνο οπωςδιποτε ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 
Ρλιρθ ςειρά τευχϊν (εισ διπλοφν) με οδθγίεσ ςυντιρθςθσ και 
επιςκευισ (SERVICE MANUALS) ςτθν Ελλθνικι ι Αγγλικι γλϊςςα. 
Ρλιρεσ πρωτόκολλο ελζγχου θλεκτρικισ αςφάλειασ του 
μθχανιματοσ. 
Δφο (2) ςειρζσ επιςιμων καταλόγων (βιβλίων), ςε ζντυπθ και 
θλεκτρονικι μορφι, με όλουσ τουσ κωδικοφσ ανταλλακτικϊν του 
εργοςταςίου παραγωγισ του μθχανιματοσ  (Parts Books) ςτθν 
ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα. 

  

5 

Θ οριςτικι παραλαβι κα ακολουκιςει τθν προςωρινι παραλαβι 
και κα ολοκλθρωκεί μζςα ςτθν περίοδο των τριάντα (30) 
θμερολογιακϊν θμερϊν  ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα 
διακιρυξθ. 

  

Γ. Πιςτοποιθτικά   

1. 

Θ προςφορά πρζπει να ςυνοδεφεται από πιςτοποιθτικό ςιμανςθσ 
CE ςφμφωνα με τθν οδθγία 93/42/Ε.Ε. Οι προμθκευτζσ πρζπει, με 
ποινι αποκλειςμοφ τθσ προςφοράσ, να κατακζςουν με τθν 
προςφορά τουσ πλιρθ τεκμθριωμζνα πιςτοποιθτικά ςιμανςθσ CE 

(οδθγία 93/42/ΕΟΚ),   

  

2. 

Θ προςφορά πρζπει να ςυνοδεφεται από πιςτοποιθτικό ΙSO 

ςειράσ 9000  ι  ISO 13485 (ι ιςοδφναμο)   του προμθκευτι,  
κακϊσ επίςθσ και από ζγκυρο πιςτοποιθτικό ςειράσ ISO 13485 (ι 
ιςοδφναμο) και προαιρετικά ISO ςειράσ 9000 του οίκου 
καταςκευισ με ποινι απόρριψθσ. Τα μθ ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα όπωσ Θ/Υ, εκτυπωτισ, UPS κλπ αρκεί να ςυνοδεφονται 
από πιςτοποιθτικό CE και ISO ςειράσ 9000 του καταςκευαςτι. 

  

3. 

Θ προςφορά πρζπει να ςυνοδεφεται από πιςτοποιθτικό 
ςυμμόρφωςθσ με τθν  ΔΥ8δ/Γ.Ρ.οικ./1348/2004 (ΨΕΚ32 Β/16-1-

2004) «Αρχζσ και κατευκυντιριεσ γραμμζσ ορκισ πρακτικισ 
διανομισ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων» 

  

Ε. Εκπαίδευςθ προςωπικοφ   

1. 
Ο προμθκευτισ υποχρεοφται, με ποινι αποκλειςμοφ τθσ 

προςφοράσ του, να ςυνυποβάλει οπωςδιποτε  πλιρεσ αναλυτικό 
πρόγραμμα εκπαίδευςθσ για τουσ χριςτεσ (ιατροφσ- 
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τεχνολόγουσ), ωσ και αντίγραφο των αναγκαίων βοθκθμάτων ι 
πινάκων ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Να αναφερκεί ο χρόνοσ, ο τόποσ 
και θ διάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ. Σε περίπτωςθ που ο 
προμθκευτισ δεν διακζτει το προςωπικό πρζπει ςτθν προςφορά 
να υπάρχει ζγγραφο του μθτρικοφ οίκου ότι θ εκπαίδευςθ κα 
γίνει από δικό του εξειδικευμζνο προςωπικό ςτθν Ελλθνικι 
γλϊςςα και με τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτθ παροφςα 
διακιρυξθ. 

2 

Θ εκπαίδευςθ (ιατρϊν – χειριςτϊν -τεχνικϊν), κα παρζχεται για 
ζωσ τριάντα (30)  θμζρεσ  μετά τθν εγκατάςταςθ του 
μθχανιματοσ, άνευ πρόςκετθσ αμοιβισ του προμθκευτι και κα 
γίνεται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

  

3 

Κατά τθν διάρκεια τθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, ο 
ανάδοχοσ υποχρεοφται, άνευ πρόςκετθσ αμοιβισ, να επαναλάβει 
τθν εκπαίδευςθ του αρμόδιου προςωπικοφ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
(τεχνικοφσ-χριςτεσ) για ίδιο χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον με τθν 
αρχικι εκπαίδευςθ, όταν και εάν αυτό ηθτθκεί από το 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.   

  

Σ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ   

1 

Πλα τα είδθ και υλικά, που κα προςκομίςει ο προμθκευτισ ςτο 
Νοςοκομείο για τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία του υπό 
προμικεια μθχανιματοσ, πρζπει να είναι καινοφργια 
αμεταχείριςτα χωρίσ ελαττϊματα και να ικανοποιοφν όλουσ τουσ 
όρουσ ςφμβαςθσ, που κακορίηουν τον τφπο, τθν κατθγορία και τα 
υπόλοιπα χαρακτθριςτικά του. 

  

2 

Ο προμθκευτισ υποχρεϊνεται να δϊςει οποιαδιποτε ςτοιχεία 
προζλευςθσ των υλικϊν ικελε ηθτιςει ο φορζασ για διαπίςτωςθ 
τθσ ποιότθτασ και των χαρακτθριςτικϊν τουσ. 

  

3 

Ο φορζασ διατθρεί το δικαίωμα να ελζγχει κάκε προςκομιηόμενο 
υλικό και ο προμθκευτισ υποχρεϊνεται να υπακοφςει ςε 
οποιεςδιποτε εντολζσ των αρμοδίων υπθρεςιϊν του, για υλικό το 
οποίο δεν εκπλθρϊνει τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ, που αναφζρονται 
ςτθν ποιότθτα και τα χαρακτθριςτικά του 

  

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI – ΔΔΔ 

Ωσ ςυνθμμζνο αρχείο espd-request   
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο  
Α) ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ «ΨΘΦΙΑΚΟΤ 
ΑΚΣΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΘΜΑΣΟ ΜΕ ΟΡΙΗΟΝΣΙΑ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΟΡΘΙΟ BUCKY» 

(ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΘ ΣΘ ΠΕΝΣΑΕΣΟΤ ΤΝΣΘΡΘΘ) 
ΠΙΝΑΚΑ Π1 

(ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ) 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ «ΨΘΦΙΑΚΟΤ ΑΚΣΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟΤ 
ΤΓΚΡΟΣΘΜΑΣΟ ΜΕ ΟΡΙΗΟΝΣΙΑ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΟΡΘΙΟ BUCKY» (ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΘ ΣΘ 
ΠΕΝΣΑΕΣΟΤ ΤΝΣΘΡΘΘ) του Γενικοφ Νοςοκομείου Θλείασ – Νοςθλευτικισ Μονάδασ Πφργου 

(ΣΙΜΕ Ε €) 
 ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΛΕΙΑ 

 ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΟ : 
              ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ : 

  ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΟΤ: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ «ΨΘΦΙΑΚΟΤ ΑΚΣΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΘΜΑΣΟ ΜΕ ΟΡΙΗΟΝΣΙΑ 
ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΟΡΘΙΟ BUCKY» (ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΘ ΣΘ ΠΕΝΣΑΕΣΟΤ ΤΝΣΘΡΘΘ) 
 του Γενικοφ Νοςοκομείου Θλείασ – Νοςθλευτικισ Μονάδασ Πφργου 

Α/Α 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ 
ΕΙΔΟΤ 

ΠΟΟΣΘΣΑ Ε 
ΣΕΜΑΧΙΑ 

ΣΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟ Ε € ΧΩΡΙ 
ΦΠΑ (αρικμθτικϊσ) 

ΣΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟ Ε € 

ΜΕ  ΦΠΑ 
(αρικμθτικϊσ) 

1     

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΘ ΣΙΜΘ (Π) ΓΙΑ ΣΟ ΕΙΔΟ χωρίσ 
Φ.Π.Α.(αρικμθτικϊσ) 

(ςτθν οποία περιλαμβάνεται κάκε άλλθ επιβάρυνςθ 
κακώσ και οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ για προμικεια, 

μεταφορά, παράδοςθ, εγκατάςταςθ, δοκιμζσ και 
κζςθ ςε πλιρθ λειτουργία του εξοπλιςμοφ ςτον τόπο 
και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτθν διακιρυξθ) 
Η προμικεια των ειδών τθσ κάκε ομάδασ κεωρείται 
ενιαία και οι προςφορζσ που αναφζρονται ςε μζροσ 

αυτών δε γίνονται δεκτζσ". 

 

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΘ ΣΙΜΘ (Π) ΓΙΑ ΣΟ ΕΙΔΟ, χωρίσ 
Φ.Π.Α.    (ολογράφωσ, για το ςφνολο τθσ ηθτοφμενθσ 

ποςότθτασ) 

 

ΠΟΟΣΟ Φ.Π.Α. 24% ΠΟΟ ΦΠΑ  

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΘ ΣΙΜΘ με Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΣΟ ΕΙΔΟ 
(αρικμθτικϊσ) 

 

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΘ ΣΙΜΘ με Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΣΟ ΕΙΔΟ 
(ολογράφωσ) 

 

 

Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ/Θμερομθνία 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ  
 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 - ΣΩΕΔΙΟ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΩΘΣ 

Ονομαςία Τράπεηασ:______________________________________________________ 

Κατάςτθμα:______________________________________________ 

(Δ/νςθ οδόσ- αρικμόσ Τ.Κ. – FAX) ____________________________ 

Θμερομθνία Ζκδοςθσ: _____________________________________ 

Ρροσ: 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΩΘΣ ΥΡ’ ΑΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ………….. ΕΥΫ 

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ 
διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ *ε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ: τθσ Εταιρίασ …….. οδόσ ……. 
αρικμόσ … ΣΚ………..,] 

*ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιριών 

α)…….….... οδόσ............................. αρικμόσ.................ΣΚ……………… 

β)……….…. οδόσ............................. αρικμόσ.................ΣΚ……………… 

γ)………….. οδόσ............................. αρικμόσ.................ΣΚ……………… 

μελών τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ 
ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελών τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ,+ και μζχρι 
του ποςοφ των ευρϊ........................., για τθ ςυμμετοχι ςτο διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθσ….…………. για 
τθν ………………………………………….. ςυνολικισ αξίασ..................................., ςφμφωνα με τθ με αρικμό …./…… 

Διακιρυξι ςασ. 

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει κακ’ όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτον ανωτζρω 
διαγωνιςμό απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ *ε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ: τθσ εν λόγω Εταιρίασ+ ι 
*ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιριών τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ ατομικά για κάκε μια 
από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελών 
τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ+. 

Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ 

καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί 
το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ………………(θμείωςθ προσ τθν Σράπεηα : ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι 
μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά ζνα (1) μινα του χρόνου ιςχφοσ τθσ Προςφοράσ). 
 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ, φςτερα ζγγραφθ διλωςι ςασ, με τθν 

προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 
 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 
τζλοσ χαρτοςιμου. 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 - ΣΩΕΔΙΟ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

Ονομαςία Τράπεηασ:______________________________________________________ 

Κατάςτθμα:______________________________________________ 

(Δ/νςθ οδόσ- αρικμόσ Τ.Κ. – FAX) ____________________________ 

Θμερομθνία Ζκδοςθσ: _____________________________________ 

Ρροσ 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ, ΥΡ’ ΑΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ………….. ΕΥΫ 

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ 
διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ *ε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ …………… Οδόσ 
…………. Αρικμό ….Σ.Κ. ……+ ι 

*ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ : των Εταιριών 

α) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Σ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Σ.Κ. ………….. 

γ) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Σ.Κ. ………….. 

μελών τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ 
ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελών τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ+, και μζχρι 
του ποςοφ των ευρϊ........................., για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ με αρικμό ................... που 
αφορά ςτο διαγωνιςμό τθσ …………. με αντικείμενο τθν …………………………………………. ςυνολικισ αξίασ 
………........, ςφμφωνα με τθ με αρικμό …./……. Διακιρυξι ςασ. 

Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ 
καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί 
το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι 
μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 
τζλοσ χαρτοςιμου. 





 

Σελίδα 71 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 - ΣΩΕΔΙΟ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 

Ονομαςία Τράπεηασ:______________________________________________________ 

Κατάςτθμα:______________________________________________ 

(Δ/νςθ οδόσ- αρικμόσ Τ.Κ. – FAX) ____________________________ 

Θμερομθνία Ζκδοςθσ: _____________________________________ 

Ρροσ 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ, ΥΡ’ ΑΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ………….. ΕΥΫ 

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ 
διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ *ε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ …………… Οδόσ 
…………. Αρικμόσ….Σ.Κ. ……+ ι 

*ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ : των Εταιριών 

α) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Σ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Σ.Κ. ………….. 

γ) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Σ.Κ. ………….. 

μελών τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ 
ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελών τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ+, και μζχρι 
του ποςοφ των ευρϊ........................., για τθν καλι λειτουργία του βιοϊατρικοφ εξοπλιςμοφ τθσ από 
………………. ςφμβαςθσ που αφορά ςτο διαγωνιςμό τθσ …………. με αντικείμενο τθν 
…………………………………………. ςυνολικισ αξίασ ………........, ςφμφωνα με τθ με αρικμό …/…….. Διακιρυξι ςασ. 

Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ 
καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί 
το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι 
μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 
τζλοσ χαρτοςιμου. 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ VI – ΧΕΔΙΟ ΤΜΒΑΘ 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 

6
θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΛΕΙΑ 

ΝΟΘΛΕΤΣΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΠΤΡΓΟΤ 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΘ υπ’ αρικ. …… /……………… 

 

 

ΜΕΣΑΞΤ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΘΛΕΙΑ 

ΝΟΘΛΕΤΣΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΠΤΡΓΟΤ 

 

ΚΑΙ 
 

ΣΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ   «----------------------------------- » 

 

ΓΙΑ  ΣΘΝ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΙΔΟΤ 

«ΨΘΦΙΑΚΟΤ ΑΚΣΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΘΜΑΣΟ ΜΕ ΟΡΙΗΟΝΣΙΑ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΟΡΘΙΟ BUCKY» 

 

ΣΘ Ν.Μ. ΠΤΡΓΟΤ 

 

 

Συμβατικοφ Τιμιματοσ ……………..€ πλζον Ψ.Ρ.Α 24% ιτοι ……………€  ςυμπεριλαμβανομζνου του Ψ.Ρ.Α. για 
ζνα ζτοσ . 
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ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΑΘΟ 1 : ΟΙΣΜΟΙ  
ΑΘΟ 2 :ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΡΑΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

ΑΘΟ 3 :ΤΜΘΜΑ –ΡΑΑΔΟΣΕΙΣ ΤΘΣ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ 

ΑΘΟ 4: ΡΑΑΔΟΣΘ  ΥΛΙΚΫΝ – ΩΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΛΑΒΘΣ ΥΛΙΚΫΝ 

ΑΘΟ 5: ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ – ΩΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

ΑΘΟ 6:  ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΘΤΕΣ – ΕΚΡΤΫΣΕΙΣ ΜΕΩΙ ΤΘΝ ΡΑΑΛΑΒΘ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

ΑΘΟ 7:  ΑΜΟΙΒΘ – ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΫΜΘΣ 

ΑΘΟ 8:  ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

ΑΘΟ 9: ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ 

ΑΘΟ 10: ΥΡΟΩΕΫΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΩΟΥ 

ΑΘΟ 11:  ΕΜΡΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΘΤΑ – ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΘ ΙΔΙΟΚΤΘΣΙΑ 

ΑΘΟ 12:  ΑΝΫΤΕΑ ΒΙΑ  
ΑΘΟ 13: ΑΝΑΣΤΟΛΘ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

ΑΘΟ 14:  ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

ΑΘΟ 15:  ΛΟΙΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
ΑΘΟ 16:  ΕΨΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΡΙΛΥΣΘ ΔΙΑΨΟΫΝ 
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ΤΜΒΑΘ ΤΠ. ΑΡΙΘ. ……………………/………………….. 
Στθν  Ρφργοσ  ςιμερα τθν  …………. θμζρα ………………… του ζτουσ …………….., οι κάτωκι ςυμβαλλόμενοι: 
 

Αφενόσ 

Το Γενικό Νοςοκομείο ΘΛΕΚΑΣ - Νοςθλευτικι Μονάδα ΡΥΓΟΣ  που εδρεφει ςτον Ρφργο , και 
εκπροςωπείται νόμιμα από τον Διοικθτι του Νοςοκομείου ……………………, νομίμωσ διοριςμζνο με τθν υπ’ 
αρικ. …………………………. απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ και ςτο εξισ κα αναφζρεται ςτθν παροφςα 
ςφμβαςθ ωσ «θ Ανακζτουςα Αρχι». 
 

και αφετζρου 

 

Θ εταιρεία με τθν επωνυμία «………………….» που εδρεφει ςτθ κζςθ ………………., Σ.Κ:  ……. FAX:  ΣΘΛ:  ζχει 
ΑΦΜ:……..  υπάγεται ςτθ ΔΟΤ:……….  και εκπροςωπείται νόμιμα από τον κ………  με ΑΔΤ:………….  θ οποία 
ςτο εξισ κα αναφζρεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ ωσ «ο Προμθκευτισ»,                                                                                         

 

Λαμβάνοντασ υπόψθ : 
 

1. Τθν υπ. αρικ. ………. διακιρυξθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για προμικεια «ΨΘΦΙΑΚΟΤ 
ΑΚΣΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΘΜΑΣΟ ΜΕ ΟΡΙΗΟΝΣΙΑ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΟΡΘΙΟ BUCKY»  για τθ 
Ν.Μ. Πφργου. 

2. Τθν  αρικ. Ρρωτ. …………. προςφορά του Ρρομθκευτι, που υποβλικθκε ςτο πλαίςιο του 
διαγωνιςμοφ τθσ προαναφερόμενθσ διακιρυξθσ. 

3. Τθν υπ. αρικ.  απόφαςθ ………………..τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, με τθν οποία κατακυρϊκθκε το 
αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ τθσ προαναφερόμενθσ διακιρυξθσ, ςτον Ρρομθκευτι. 

 

υμφϊνθςαν και ζκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουκα: 
 

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΜΟΙ 
Αντίκλθτοσ Το πρόςωπο που ο ΡΟΜΘΘΕΥΤΘΣ με ζγγραφθ διλωςι του, ςτθν οποία περιλαμβάνονται τα 
πλιρθ ςτοιχεία του προςϊπου (ονοματεπϊνυμο, ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμόσ τθλεφϊνου, fax, κλπ.) 
ορίηει ωσ υπεφκυνο για τισ ενδεχόμενεσ ανάγκεσ επικοινωνίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με αυτόν και αυτόσ 
με υπεφκυνθ διλωςι του αποδζχκθκε το διοριςμό αυτό. 
Διοικθτικι εντολι: οιαδιποτε οδθγία ι εντολι δίδεται γραπτϊσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι ι τθν 
Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ τθσ Υπθρεςίασ  ςτον Ρρομθκευτι ςχετικά με τθν υλοποίθςθ 
τθσ Ρρομικειασ. 
Ζγγραφο: κάκε χειρόγραφθ, δακτυλογραφθμζνθ ι ζντυπθ ειδοποίθςθ, εντολι ι οδθγία ι πιςτοποιθτικό 
που εκδίδεται βάςει τθσ Σφμβαςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των τθλετυπιϊν, των τθλεγραφθμάτων και 
των τθλεομοιοτυπιϊν. 
Προμικεια: «ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ» 

 Θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ: Θ θμερομθνία υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ. 
Θμζρα: θ θμερολογιακι θμζρα. 
Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ του Ζργου (ΕΠΠΕ): Το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο που 
ορίηεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι, με βαςικζσ αρμοδιότθτεσ τθν επίβλεψθ για τθν καλι εκτζλεςθ των 
όρων τθσ ςφμβαςθσ τθσ προμικειασ   και τθν παραλαβι τθσ προμικειασ (τμθματικι – οριςτικι). 
Παραδοτζα: Πλα τα ενδιάμεςα ι τελικά ζργα, προϊόντα και υπθρεςίεσ που ο Ρρομθκευτισ  κα παραδϊςει 
ι οφείλει να παραδϊςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ςφμφωνα με τθ Σφμβαςθ. 
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Προκεςμίεσ: τα αναφερόμενα ςτθ Σφμβαςθ χρονικά διαςτιματα ςε Θμζρεσ, που αρχίηουν να 
υπολογίηονται από τθν ίδια τθν θμζρα τθσ πράξθσ, ενζργειασ ι γεγονότοσ που ορίηεται ςτθ Σφμβαςθ ωσ 
αφετθρία. Πταν θ τελευταία θμζρα του χρονικοφ διαςτιματοσ ςυμπίπτει με μθ εργάςιμθ θμζρα, θ 
προκεςμία λιγει ςτο τζλοσ τθσ πρϊτθσ εργάςιμθσ θμζρασ μετά τθν τελευταία θμζρα του χρονικοφ 
διαςτιματοσ. 
Προςφορά: θ από  προςφορά του Ρρομθκευτι προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι. 
φμβαςθ: θ παροφςα ςυμφωνία που ςυνάπτουν και υπογράφουν τα ςυμβαλλόμενα μζρθ για τθν 
εκτζλεςθ των  Υπθρεςιϊν , όπωσ είναι δυνατό να τροποποιθκεί ι ςυμπλθρωκεί. 
υμβατικά τεφχθ : Τα τεφχθ τθσ Σφμβαςθσ μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Ρρομθκευτι, κακϊσ και 
όλα τα τεφχθ που τθ ςυνοδεφουν και τθ ςυμπλθρϊνουν και περιλαμβάνουν κατά ςειρά ιςχφοσ : α) τθ 
Σφμβαςθ, β) τθ Διακιρυξθ, γ) τθν Ρροςφορά του Ρρομθκευτι. 
υμβατικό τίμθμα: το ςυνολικό ςυμβατικό αντάλλαγμα για τθν υλοποίθςθ τθσ Ρρομικειασ. 
 

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΘ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΒΑΘ 

Με τθν παροφςα, θ Ανακζτουςα Αρχι ανακζτει και ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει, ζναντι τθσ αμοιβισ που 
αναφζρεται πιο κάτω ςτθν παροφςα, τθν υλοποίθςθ τθσ προμικειασ  του είδουσ «ΨΘΦΙΑΚΟΤ 
ΑΚΣΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΘΜΑΣΟ ΜΕ ΟΡΙΗΟΝΣΙΑ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΟΡΘΙΟ BUCKY» 

 Θ προμικεια  κα   πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τθν  υπ’  αρικ.--------- τεχνοοικονομικι προςφορά του 
Ρρομθκευτι, ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ τθσ υπ’ αρ.  …………/……2020 διακιρυξθσ και τθν υπ’ αρικ. 
απόφαςθ κατακφρωςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 
 

 

Συγκεκριμζνα θ προμικεια   περιλαμβάνει  τα κάτωκι : 
      (Προι  προμικειασ και πίνακεσ ειδϊν) 

Α/Α ΕΙΔΟ 

Μονάδα 
Μζτρθςθσ 

Σεμάχιο 

Ποςότθτα 

Σεμάχια 

Σιμι 
Μονάδασ 

Χωρίσ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

υνολικι 
Σιμι χωρίσ 

ΦΠΑ 

 

ΨΘΦΙΑΚΟ ΑΚΣΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟ 
ΤΓΚΡΟΣΘΜΑ ΜΕ ΟΡΙΗΟΝΣΙΑ 
ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΟΡΘΙΟ BUCKY 

     

 

ΑΞΙΑ  ΦΠΑ 24 % 

 

 

 

ΤΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΣΜΘΜΑΣΑ, ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΣΘ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ. 
Θ προμικεια κα υλοποιθκεί όπωσ ορίηεται ςτθν τεχνικι προςφορά του προμθκευτι και ςφμφωνα με τουσ 
όρουσ τθσ διακιρυξθσ. Ο χρόνοσ παράδοςθσ κα είναι πζντε (5) θμζρεσ μετά από τθ λιψθ κάκε ςχετικισ  
παραγγελίασ από το Νοςοκομείο.  
 

 ΑΡΘΡΟ 4.ΠΑΡΑΔΟΘ ΤΛΙΚΩΝ –ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΘ ΤΛΙΚΩΝ  
  4.1 H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, 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. Κατά τθν 
διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί 
μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ.  
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Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον Ρρομθκευτι. 
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 κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτουσ 
προμθκευτζσ. 
4.2  Θ παραλαβι τθσ προμικειασ κα πραγματοποιείται εντόσ πζντε (5) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν 
θμερομθνία αποςτολισ ςτον προμθκευτι τθσ ανωτζρω εγγράφου παραγγελίασ από το Νοςοκομείο, από 
αρμόδια επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ που κα ςυγκροτθκεί για το ςκοπό αυτό και κα 
εκδίδει ςχετικά πρωτόκολλα παραλαβισ. 
Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι 
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο 
ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία 
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ 
αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου 
να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του προμθκευτι. 
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του προμθκευτι, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ 
χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν 
ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 
πρωτοκόλλων. 
 

ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΘ ΤΜΒΑΘ – ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΘ 

Θ ςυνολικι διάρκεια υλοποίθςθσ των υπθρεςιϊν  ορίηεται για χρονικό διάςτθμα …..  (…) ……. από 
ζωσ……... Το Νοςοκομείο δφναται να λφει τθ ςφμβαςθ οποτεδιποτε και πριν τθ λιξθ τθσ ιςχφοσ τθσ 
εφόςον ζχει υπογράφει ςφμβαςθ προμικειασ για τα ίδια είδθ  ι ρυκμιςτεί διαφορετικά από τθν ΕΡΥ ι 
τθν 6Θ

 Υ.ΡΕ. χωρίσ οιοδιποτε δικαίωμα αποηθμίωςθσ ι άλλθσ αξίωςθσ από τον προμθκευτι. 
 

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΘΣΡΕ – ΕΚΠΣΩΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΘΝ ΠΑΡΑΛΑΒΘ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

Σε περίπτωςθ που οι προμικειεσ παραδοκοφν από υπαιτιότθτα του προμθκευτι μετά τθ λιξθ του 
ςυμβατικοφ χρόνου, όπωσ διαμορφϊκθκε με τυχόν μετάκεςθ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ 
που χορθγικθκε, επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του Ν. 4412/2016,  άρκρο  207. 
 

ΑΡΘΡΟ 7.  ΑΜΟΙΒΘ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΘΡΩΜΘ 

Θ αμοιβι που κα καταβλθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτον Ρρομθκευτι ανζρχεται ςτο ποςό των ευρϊ 
………………..(……..€), πλζον Ψ.Ρ.Α ιτοι ςυνολικά ευρϊ…………………………. και λεπτϊν (………….€). Ο 
Ρρομθκευτισ  αναλαμβάνει τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ κεωρϊντασ το ςυμβατικό αντάλλαγμα επαρκζσ, 
νόμιμο και εφλογο για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ μετά από ςυνολικι ζρευνα που 
πραγματοποίθςε πριν τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ του. Στο τίμθμα περιλαμβάνονται όλεσ οι 
ενδεχόμενεσ αμοιβζσ τρίτων κακϊσ και οι δαπάνεσ του Ρρομθκευτι για τθν εκτζλεςθ  τθσ προμικειασ, 
χωρίσ καμία περαιτζρω επιβάρυνςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 
Οι πλθρωμζσ κα γίνονται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που 
προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε 
ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 
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Ο Ρρομθκευτισ επιβαρφνεται με παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ 
(Ν. 2238/94, ΨΕΚ 151 / Α / 94, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει). 
Στθν αμοιβι του προμθκευτι,  χωρίσ Ψ. Ρ. Α, περιλαμβάνονται οι  υπζρ τρίτων νόμιμεσ κρατιςεισ, ωσ και 
κάκε άλλθ επιβάρυνςθ. 
Πλα τα τιμιματα τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ (ςυνολικά και τιμζσ μονάδοσ), παραμζνουν ςτακερά και δεν 
υπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ ι αφξθςθ ζωσ τθν ςυμβατικι θμερομθνία ολοκλιρωςθσ του Υπθρεςίασ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει υποχρζωςθ καταβολισ αποηθμίωςθσ για υπερωριακι απαςχόλθςθ ι 
οποιαδιποτε άλλθ αμοιβι ςτο προςωπικό του Ρρομθκευτι ι τρίτων. 
 

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΓΓΤΘΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ 

Για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ παροφςασ, ο Ρρομθκευτισ  κατζκεςε ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τθ με αρικμό 
εγγυθτικι επιςτολι τθσ ποςοφ ευρϊ………………. (………..€) (5% τθσ ςυμφωνοφμενθσ με τθν παροφςα 
αμοιβισ του Ρρομθκευτι, χωρίσ τον φόρο προςτικζμενθσ αξίασ), ιςχφοσ μζχρι τθν επιςτροφι τθσ, θ οποία 
ζχει ςυνταχκεί κατά το αντίςτοιχο υπόδειγμα τθσ Διακιρυξθσ. 
Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ κα αποδεςμευτεί άπαξ και κα επιςτραφεί μετά τθν οριςτικι 
ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι όλων των ειδϊν, φςτερα από τθν ζγγραφθ εκκακάριςθ των τυχόν 
απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ και ςφμφωνα με οριηόμενα ςτον Ν.4412/016. 
Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τθν ζγγραφθ 
ειδοποίθςθ προσ τθν εγγυιτρια τράπεηα και κοινοποίθςθ προσ τον Ρρομθκευτι ςε περίπτωςθ παράβαςθσ 
κάποιου όρου τθσ παροφςασ ι/και τθσ διακιρυξθσ και ςε διάςτθμα τριϊν θμερϊν από τθν ειδοποίθςθ 
αυτισ για επικείμενθ κατάπτωςθ. 
 

ΑΡΘΡΟ 9. ΕΓΓΤΘΘ ΚΑΛΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ 

Ο ανάδοχοσ μετά το πζρασ τθσ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ και τθν οριςτικι παραλαβι υποχρεοφται να 
παρζχει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ  διάρκειασ τουλάχιςτον δφο ετϊν (2), (εκτόσ αν προβλζπεται 
διαφορετικά  ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2: Ειδικι υγγραφι Τποχρεϊςεων – Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ τθσ 
παροφςασ), τόςο για τα επιμζρουσ τμιματα που απαρτίηουν το προςφερόμενο ςφςτθμα, όςο και για το 
ςφνολο του ςυςτιματοσ, ςφμφωνα με το Τεφχοσ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν και τα λοιπά τεφχθ τθσ 
ςφμβαςθσ, ποςοφ ευρϊ………..(……€) , ιτοι ςε ποςοςτό 2% (δφο τοισ εκατό) επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 
χωρίσ ΦΠΑ και ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά (3)τρεισ  μινεσ του 
ςυμβατικοφ χρόνου καλισ λειτουργίασ. 

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

ΑΡΘΡΟ 10. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

1. Κακϋ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ, ο Ρρομθκευτισ κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά με 
τθν Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ ςχετικά 
με τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ.  
2. Ο Ρρομθκευτισ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ 
νομοκεςίασ ωσ προσ το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό για τθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων τθσ 
ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ υποχρεοφται 
μόνοσ αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ.  
3. Σε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, θ απόδειξθ αυτισ βαρφνει εξ’ ολοκλιρου τον Ρρομθκευτι, ο οποίοσ 
υποχρεοφται μζςα ςε είκοςι (20) εργάςιμεσ μζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν 
τθν ανωτζρα βία να τα αναφζρει εγγράφωσ και να προςκομίςει ςτθν υπθρεςία τα απαραίτθτα 
αποδεικτικά ςτοιχεία.  
4. Ο Ρρομθκευτισ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να υλοποιιςει και να παραδϊςει τα ςυμβατικά είδθ, 
ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτα ςχετικά άρκρα τθσ παροφςασ, εκτελϊντασ προςθκόντωσ όλεσ τισ 
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επιμζρουσ εργαςίεσ, που αυτό περιλαμβάνει, διακζτοντασ άτομα με τθν απαιτοφμενθ εμπειρία, 
τεχνογνωςία και ικανότθτα ϊςτε να ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ.  
5. Ο Ρρομθκευτισ εγγυάται και φζρει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ, που προβλζπονται ι απορρζουν 
από τθν παροφςα Σφμβαςθ και το Νόμο και ςε ςχζςθ με οποιαδιποτε εργαςία εκτελείται από άτομα, που 
κα αςχολθκοφν ι κα παράςχουν οποιεςδιποτε υπθρεςίεσ ςε ςχζςθ με τθν παροφςα Σφμβαςθ. Σε 
περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ υποχρεοφται μόνον αυτόσ προσ 
αποκατάςταςι τθσ.  
6. Ο Ρρομθκευτισ κα ενεργεί με επιμζλεια και φροντίδα, ϊςτε να εμποδίηει πράξεισ ι παραλείψεισ, που 
κα μποροφςαν να ζχουν αποτζλεςμα αντίκετο με το ςυμφζρον τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  
7. Απαγορεφεται ςτον Ρρομθκευτι να ανακζςει ςε τρίτουσ οποιεςδιποτε υπευκυνότθτεσ και ευκφνεσ, 
που απορρζουν για αυτόν από τθν παροφςα.  
Ο Ρρομθκευτισ  κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ οφείλει να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ, που ζχουν 
κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου. 
 

ΑΡΘΡΟ 11.ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟΣΘΣΑ – ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΘ ΙΔΙΟΚΣΘΙΑ 

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ αλλά και μετά τθν λιξθ ι λφςθ αυτισ, ο Ρρομθκευτισ κα αναλάβει 
τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικζσ και να μθ γνωςτοποιιςει ςε οποιοδιποτε τρίτο, οποιαδιποτε 
ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν 
εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του. Επίςθσ κα αναλάβει τθν υποχρζωςθ να μθν γνωςτοποιιςει μζροσ ι το 
ςφνολο των υπθρεςιϊν  που κα εκτελζςει χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ. 
Ειδικότερα: 
Ο Ρρομθκευτισ δφναται να αποκαλφπτει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςε όςουσ υπαλλιλουσ αςχολοφνται 
άμεςα με τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ Ρρομικειασ   και διαςφαλίηει ότι οι υπάλλθλοι αυτοί είναι ςε πλιρθ 
γνϊςθ και ςυμφωνοφν με τισ υποχρεϊςεισ εμπιςτευτικότθτασ και εχεμφκειασ. Ο Ρρομθκευτισ μεταφζρει 
αυτζσ τισ υποχρεϊςεισ και ςτουσ με οποιονδιποτε τρόπο ςυνδεόμενουσ με αυτόν για τθν εκτζλεςθ τθσ 
παροφςασ προμικειασ. 
Σε κάκε περίπτωςθ απαγορεφεται θ χριςθ ι εκμετάλλευςθ των πλθροφοριϊν οι οποίεσ κα περιζλκουν ςε 
γνϊςθ του Ρρομθκευτι κακ’ οιονδιποτε τρόπο, ςτα πλαίςια εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ υπθρεςίασ, οι 
οποίεσ είναι εμπιςτευτικζσ για ςκοποφσ διαφορετικοφσ από τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ αυτισ. Ϋσ 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ και ςτοιχεία νοοφνται όςα δεν είναι γνωςτά ςε τρίτουσ, ακόμα και αν δεν 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοια. 
Ο Ρρομθκευτισ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να διαςφαλίηει τθ διαφφλαξθ όλων των πλθροφοριακϊν 
ςτοιχείων ςτουσ κοινοφσ χϊρουσ ςυνεργαςίασ και ςτουσ ανκρϊπουσ που αςχολοφνται με τθν προμικεια, 
αποκλειόμενθσ τθσ διαφυγισ, διαρροισ ι μεταφοράσ ςε άλλα άτομα, χϊρουσ ι εταιρείεσ. Ο Ρρομθκευτισ 
υποχρεοφται να ενθμερϊνει τθν Ανακζτουςα Αρχι για τα μζτρα που παίρνει προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι. 
Σε περίπτωςθ που υπάρξει διαρροι πλθροφοριϊν, θ οποία αποδεδειγμζνα οφείλεται ςτον Ρρομθκευτι, θ 
Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να κάνει χριςθ των διατάξεων «περί πνευματικισ ιδιοκτθςίασ» 
και να αξιϊςει πλθρωμι και αποηθμίωςθ για όλεσ τισ άμεςεσ και ζμμεςεσ, κετικζσ ι και αποκετικζσ ηθμίεσ 
που κα ζχει κατά περίπτωςθ υποςτεί κακϊσ επίςθσ και να προβεί ςτθ λφςθ τθσ Σφμβαςθσ με υπαιτιότθτα 
του Ρρομθκευτι, κθρφςςοντασ τον ζκπτωτο. 
Το πλιρεσ και αποκλειςτικό περιουςιακό δικαίωμα επί του λογιςμικοφ εφαρμογϊν που ο Ρρομθκευτισ 
κα καταςκευάςει εξ’ αρχισ ςε εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, μεταβιβάηεται επ’ αόριςτον, ςτθν Ανακζτουςα 
Αρχι για πλιρθ και απόλυτθ χριςθ και εκμετάλλευςθ από αυτιν. 
Πλεσ οι εκκζςεισ και τα ςυναφι ςτοιχεία όπωσ χάρτεσ, διαγράμματα, ςχζδια, προδιαγραφζσ, πλάνα, 
ςτατιςτικά ςτοιχεία, υπολογιςμοί και κάκε άλλο ςχετικό ζγγραφο ι υλικό που αποκτάται, ςυγκεντρϊνεται 
ι καταρτίηεται από τον Ρρομθκευτι κατά τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, είναι εμπιςτευτικά και ανικουν 
κατά κυριότθτα ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Ο Ρρομθκευτισ , μόλισ ολοκλθρϊςει τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, 
παραδίδει όλα τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Ο Ρρομθκευτισ μπορεί να κρατά 
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αντίγραφα αυτϊν των εγγράφων και ςτοιχείων, αλλά δεν επιτρζπεται να τα χρθςιμοποιεί για ςκοποφσ 
άλλουσ από τθσ Σφμβαςθσ, χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Κατά τα 
λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ του ν.2121/1993 περί πνευματικισ ιδιοκτθςίασ. 
Σε περίπτωςθ άςκθςθσ αγωγισ ι ενδίκου μζςου κατά τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ από τρίτο για οποιοδιποτε 
κζμα ςχετικά με δικαιϊματα επί του λογιςμικοφ ι του εξοπλιςμοφ, θ Ανακζτουςα Αρχι οφείλει να 
ειδοποιιςει αμζςωσ και γραπτά με όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ τον Ρρομθκευτι, ο οποίοσ 
υποχρεοφται να αμυνκεί, δικαςτικά και εξωδικαςτικά, για λογαριαςμό τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ζναντι του 
τρίτου. Σε κάκε περίπτωςθ, ο Ρρομθκευτισ αφενόσ βαρφνεται με όλα τα ζξοδα τα οποία κα κλθκεί να 
καταβάλει θ Ανακζτουςα Αρχι εξ αυτοφ του λόγου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και κάκε δικαςτικισ δαπάνθσ 
ι αμοιβισ δικθγόρων, αφετζρου υποχρεοφται να αποηθμιϊςει τθν Ανακζτουςα Αρχι για κάκε κετικι ι 
αποκετικι ηθμία που κα υποςτεί από ενδεχόμενθ αποδοχι τθσ παραπάνω αγωγισ ι του ζνδικου μζςου. 
 

ΑΡΘΡΟ 12. ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων, ςτο 
μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ βίασ. 
Ο Ρρομθκευτισ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε γεγονόσ που 
εμπίπτει ςτθν ζννοια τθσ ανωτζρασ βίασ, οφείλει να γνωςτοποιιςει και επικαλεςκεί προσ τθν Ανακζτουςα 
Αρχι τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ αποςβεςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τότε 
που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Θ Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται 
να απαντιςει εντόσ είκοςι (20) περαιτζρω θμερϊν ςτο ςχετικό αίτθμα του Ρρομθκευτι, διαφορετικά, με 
τθν πάροδο άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ, τεκμαίρεται αποδοχι του αιτιματοσ. 
 

ΑΡΘΡΟ 13. ΑΝΑΣΟΛΘ – ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΤΘ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να αναςτείλει τθν εφαρμογι μζρουσ ι του ςυνόλου τθσ 
παροφςασ με ζγγραφθ γνωςτοποίθςθ ςτον Ρρομθκευτι  ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον Ν. 4412/2016 
άρκρο 133. Στθν γνωςτοποίθςθ αυτι προςδιορίηονται οι λόγοι που κακιςτοφν αναγκαία τθν αναςτολι, θ 
θμερομθνία ζναρξθσ τθσ κακϊσ και θ πικανολογοφμενθ διάρκεια τθσ. Από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ 
αναςτολισ ο  Ρρομθκευτισ  απαλλάςςεται εκείνων των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων θ εκπλιρωςθ των 
οποίων ζχει αναςταλεί. 
Στθ περίπτωςθ αυτι, ο Ρρομθκευτισ πζραν τθσ αμοιβισ για τθν Ρρομικεια, που ζχει εκτελζςει μζχρι του 
χρόνου τθσ καταγγελίασ, δεν δικαιοφται να λάβει κανζνα επιπλζον ποςό ωσ αποηθμίωςθ, εκτόσ των 
παραγγελιϊν προϊόντων που αποδεδειγμζνα ζχουν προθγθκεί τθσ καταγγελίασ και εφόςον αυτά τελικϊσ 
παραλθφκοφν. 
Σε περίπτωςθ λφςθσ ι πτϊχευςθσ του Ρρομθκευτι  που αναφζρεται ςτθν αρχι τθσ παροφςασ ι κζςθσ τθσ 
περιουςίασ αυτοφ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ, τότε θ παροφςα ςφμβαςθ λφεται αυτοδίκαια από τθν 
θμζρα επζλευςθσ των ανωτζρω γεγονότων. Σε τζτοια περίπτωςθ καταπίπτουν υπζρ του Δθμοςίου και θ 
εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ που προβλζπεται ςτθν παροφςα. 
Τροποποίθςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ γίνεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 132 του Ν. 
4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 14. ΕΚΣΕΛΕΘ ΣΘ ΤΜΒΑΘ  

Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι ζχει εκτελεςτεί (ςφμφωνα με τα οριηόμενα του άρκρου 202 του Ν. 4412/2016) 
όταν παραδοκεί οριςτικά το ςφνολο των ειδϊν, γίνει θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ και 
εκπλθρωκοφν οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ και αυτοδεςμευκοφν 
οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα ςτθ ςφμβαςθ. 
 

ΑΡΘΡΟ 15. ΛΟΙΠΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

Ο Ν.4412/2016, θ από   ……………/……………..2020 διακιρυξθ του ςχετικοφ διαγωνιςμοφ και θ υπ’ αρ. 
πρωτ………………… κατατεκείςα προςφορά του Ρρομθκευτι αποτελοφν ςυμπλθρωματικά τθσ παροφςασ 
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ςφμβαςθσ ςυμβατικά τεφχθ. Σε περίπτωςθ αςάφειασ ι διαφορετικισ ρφκμιςθσ μεταξφ των ςυμβατικϊν 
τευχϊν, θ ςειρά προτεραιότθτασ και ιςχφοσ είναι θ ακόλουκθ: 
α) Θ παροφςα ςφμβαςθ 

β) Ο Ν.4412/2016 

γ) Θ διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ 

δ) Θ προςφορά του Ρρομθκευτι 

Για τα κζματα που κακορίηονται ςτθν παροφςα, κανζνα ςυναφζσ κείμενο ι ζγγραφο ι ςτοιχείο 
προχπάρχον αυτισ δεν ζχει οποιαδιποτε ιςχφ ι μπορεί να λθφκεί υπϋ όψθ για τθν ερμθνεία των όρων τθσ 
παροφςασ, εκτόσ αν ρθτϊσ κακορίηεται διαφορετικά ςτθ παροφςα ςφμβαςθ. 
 

ΑΡΘΡΟ 16. ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΤΘ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Ο Ρρομθκευτισ  και θ Ανακζτουςα Αρχι κα προςπακοφν να ρυκμίηουν κάκε διαφορά που τυχόν κα 
προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθν διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ που κα υπογραφεί, με 
βάςθ τθσ καλισ πίςτθσ και των ςυναλλακτικϊν θκϊν,. 
Επί διαφωνίασ, κάκε διαφορά κα λφεται από τα ελλθνικά δικαςτιρια και ςυγκεκριμζνα τα δικαςτιρια 
ΡΥΓΟΥ, εφαρμοςτζο δε δίκαιο είναι το Ελλθνικό και το Κοινοτικό. 
Δεν αποκλείεται, ωςτόςο, για οριςμζνεσ περιπτϊςεισ εφόςον ςυμφωνοφν και τα δφο μζρθ, να προβλεφτεί 
ςτθ ςφμβαςθ προςφυγι των ςυμβαλλομζνων, αντί των δικαςτθρίων, ςε διαιτθςία ςφμφωνα πάντα με τθν 
ελλθνικι νομοκεςία και με όςα μεταξφ τουσ ςυμφωνιςουν. Αν δεν επζλκει τζτοια ςυμφωνία, θ 
αρμοδιότθτα για τθν επίλυςθ τθσ διαφοράσ ανικει ςτα ελλθνικά δικαςτιρια κατά τα οριηόμενα ςτθν 
προθγοφμενθ παράγραφο. 
ΣΕ ΡΙΣΤΫΣΘ ΤΫΝ ΑΝΫΤΕΫ ςυνετάγθ το παρόν ςε τρία πρωτότυπα, ζνα (1)  ζλαβε ο Ρρομθκευτισ και θ  
δφο (2)  θ Ανακζτουςα Αρχι . 
 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 




