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ΜΕΡΟ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

1.1 Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ  

Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε  «ΑΚΣΙΝΟΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ 

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ.», θαηφπηλ ηεο ππ’ αξηζ. 27εο/05-07-2016 πλεδξίαζεο ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν. Ηιείαο. 

Η αλαιπηηθή πεξηγξαθή,  παξνπζηάδεηαη ζην ΜΔΡΟ Β ηεο παξνχζαο. 

1.2 Πξνυπνινγηζκφο 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ρηιίσλ 

επηαθνζίσλ επξψ #1.700,00# € θαη κε δηάξθεηα ζχκβαζεο έμη κήλεο. 

1.3 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

Φνξέαο Γηελέξγεηαο – Γηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ην Γ.Ν. Ηιείαο-Ν.Μ Πχξγνπ: 

Γηεχζπλζε έδξαο : Δ.Ο Πχξγνπ –Παηξψλ, Πεξηνρή πληξηάδα 

Σειέθσλν : 26210-82784 

Φαμ : 26210-82378 

Αξκφδηνο ππάιιεινο : Κνληνκάξε Φ. 

 

Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζηηο  02/08/2016 εκέξα ΣΡΙΣΗ θαη ώξα 11.00 π.κ.  ελψπηνλ ηεο 

θαηά  Νφκν νξηζζείζεο Δπηηξνπήο. 

1.4  Ννκηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ δηαγσληζκνχ 

Η δηελέξγεηα ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηδηαίηεξα απφ: 

 

1) Σνπο φξνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε 

2) Σν Ν.2286/1995 Πεξί Πξνκεζεηψλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ 

3) Σν Π.Γ. 118/2007 (Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ) φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

4) To N.3377/2005 (ΦΔΚ 202/Α/19.08.2005), άξζξν 35 

6) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4281/2014 (ΦΔΚ A 160/08-08-2014) Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο       

ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

7) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 37 ηνπ Ν. 4320/2015 (Α' 29). 

8) Σνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ A 74-26.03.2014) Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο Καηαξγήζεηο, 

πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ 

ηνπ Π.Γ. 318/1992 (Α' 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο. 

9) Σν Ν. 4152/13(ΦΔΚ Α 107/9-5-2013). 

10) Σελ  ππ’ αξηζ. 27ε/05-07-2016  πλεδξίαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν Ηιείαο. 

 

1.5 Σφπνο θαη ρξφλνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 

παξνχζα δηαθήξπμε ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 01ε ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2016, εκέξα ΔΕΤΣΕΡΑ  θαη ψξα 
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14:00 π.κ. ζηελ Γξακκαηεία ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Ηιείαο, Δ.Ο Πχξγνπ – Παηξψλ, 

πληξηάδα, Σ.Κ. 27 131 Πχξγνο. 

Οη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ σο άλσ εκεξνκελία, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά 

επηζηξέθνληαη σο εθπξφζεζκεο. 

 

2. Δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

Οη δηαγσληδφκελνη νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, ηα αθφινπζα 

δηθαηνινγεηηθά:  

1.Υπεύθσνη δήλωζη ηης παρ. 4 ηοσ άρθροσ 8 ηοσ ν. 1599/1986, ζηελ νπνία λα 

 δειώλεηαη όηη δελ ππάξρνπλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, δελ έρνπλ  

δηαπξάμεη ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα θαη δελ έρνπλ επνκέλσο θεξπρζεί έθπησηνη, 

ή απνθιεηζηεί από θάπνηα Ειιεληθή Δεκόζηα Υπεξεζία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή Α.Ε. ηνπ 

Δεκόζηνπ ηνκέα, ή απνθιεηζηεί από δηαγσληζκνύο γηα ππεξεζίεο ή πξνκήζεηεο ηνπ 

Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ κε απόθαζε ηνπ Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο ή άιισλ Υπνπξγείσλ, όηη 

δελ έρνπλ ππνπέζεη ζε ζνβαξό παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

δξαζηεξηόηεηαο, όηη είλαη ζπλεπήο ζηελ εθπιήξσζε ηόζν ησλ ζπκβαηηθώλ ηνπο 

ππνρξεώζεσλ όζν θαη ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπο ελ γέλεη πξνο ην Δεκόζην Τνκέα, όηη δελ 

έρνπλ θάλεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειώζεηο θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ πνπ δεηνύληαη 

από ηελ Υπεξεζία. 

2.Υπεύθσνη δήλωζη ηης παρ. 4 ηοσ άρθροσ 8 ηοσ ν. 1599/1986, όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, 

ζηελ νπνία: 

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

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

- δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε 

ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο (νχηε θαη γηα  

(α). ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο 

θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ,  

(β). δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο 

Μαΐνπ 1997 θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ, 

(γ). απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, (δ). λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, 

ηεο 10εο Ινπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα 

ηελ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο) ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο 

ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο θαη ηεο δφιηαο 

ρξενθνπίαο, 

-δελ ηεινχλ ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο, νχηε θαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο, 
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- είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ζηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

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

- είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, 

- δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή 

εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990 φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα 

αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο 

ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα 

αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). 

 

3. Τπεύζπλε δήιωζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 

ζηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη,  

 Α) Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. 

 Β) Η πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ησλ νπνίσλ νη 

πξνζθέξνληεο έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε. 

 Γ) Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή.  

 Γ) Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο        

Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε – καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 Δ) πκκεηέρεη ζε κηα κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 

 

3. Καηάξηηζε – Τπνβνιή Πξνζθνξώλ  

3.1 Σξφπνο Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ 

Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζεσξείηαη φηη ν δηαγσληδφκελνο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο  

φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Οη ελδηαθεξφκελνη ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο είηε 

θαηαζέηνληαο ηελ απηνπξνζψπσο ή κε εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ηνπο, είηε 

απνζηέιινληαο ηελ ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή ηδησηηθφ ηαρπδξνκείν (courier) ζηελ 

έδξα ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Πχξγνπ. Οη ελδηαθεξόκελνη νθείινπλ λα ππνβάινπλ 

πξνζθνξά γηα ην ζύλνιν ηνπ πξνο αλάζεζεο έξγνπ. 

Γελ ζα ιεθζνχλ ππφςε πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ κεηά απφ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία θαη 

ψξα είηε ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ έθζαζαλ ζηνλ Οξγαληζκφ έγθαηξα. 

Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Ηιείαο νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηε κε εκπξφζεζκε παξαιαβή ηεο 

πξνζθνξάο ή γηα ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ. 

3.2 Πεξηερφκελν πξνζθνξψλ  

Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη, κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν ζε δύν (2) αληίγξαθα, πνπ 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φια φζα θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε.  

Ο εληαίαο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε: 

«ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ» 

ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ 

ΑΚΣΙΝΟΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ 

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΗΛΔΙΑ-Ν.Μ ΠΤΡΓΟΤ 

ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ:     15744/21-07-2016 
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 02/08/2016 ώξα 11:00 π.κ 

Ο θάθεινο αλαγξάθεη ηελ επσλπκία θαη δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ, θαμ θαη ηπρφλ δηεχζπλζε 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ δηαγσληδφκελνπ, ηνλ ηίηιν ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηνλ ηίηιν ηνπ 

θαθέινπ.  

Οη πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε ηα ζπλεκκέλα έληππα, ζρέδηα 

θαη ινηπά ηερληθά ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα είλαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα.  

Μέζα ζην θάθειν ηνπνζεηνχληαη ζε μερωξηζηνύο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο, νη νπνίνη ζα 

θέξνπλ ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα 

ηα εμήο: 

1. ΚΛΔΙΣΟ ΦΑΚΔΛΟ κε ηελ έλδεημε «ηα δεηνχκελα Δηθαηνινγεηηθά». Σνπνζεηείηαη ζε δχν 

αληίγξαθα ην ζχλνιν ησλ θαηαηηζέκελσλ εγγξάθσλ, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα πξσηφηππν θαη ην 

δεχηεξν απιφ θσηναληίγξαθν, ζχκθσλα κε ηε θείκελε λνκνζεζία. 

2.ΚΛΔΙΣΟ ΦΑΚΔΛΟ κε ηελ έλδεημε «ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», κε ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο 

πξνζθνξάο. Σνπνζεηείηαη ζε δχν αληίγξαθα ην ζχλνιν ησλ θαηαηηζέκελσλ εγγξάθσλ, εθ ησλ 

νπνίσλ ην έλα πξσηφηππν ή λνκίκσο επηθπξσκέλν αληίγξαθν (ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία) θαη ην δεχηεξν απιφ θσηναληίγξαθν. 

Ο θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη πιήξε ηερληθή πεξηγξαθή ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα, ζε πιήξε αληαπφθξηζε-παξαπνκπή (αλά θεθάιαην θαη παξάγξαθν) ηφζν κε ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο φζν θαη ηα ζπλππνβαιιφκελα 

prospectus (ηερληθά θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηή) ή δηθαηνινγεηηθά, ψζηε λα επηηπγράλεηαη 

αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε. 

ηνλ ίδην θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπνζεηείηαη θαη ε δηζθέηα ή CD κε ηελ ηερληθή 

πξνζθνξά ε νπνία ζα πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, θαηάιιεια ζπζθεπαζκέλε πξνο 

απνθπγή θζνξά ηεο. 

Σα θαηαηηζέκελα prospectus, ηα νπνία πξέπεη λα επαιεζεχνπλ ηα ηερληθά θαη πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο πξνζθνξέο. Πξέπεη λα είλαη πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα 

αληίγξαθα (ζχκθσλα κε ελ θείκελε λνκνζεζία) ηνπ κεηξηθνχ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ή 

εθηππψζεηο απφ επίζεκεο ηνπνζεζίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ζην δηαδίθηπν, ε αθξηβήο ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε ησλ νπνίσλ πξέπεη λα δειψλεηαη ζηελ πξνζθνξά ή λα πξνθχπηεη ζαθψο απφ ηα 

ππνβιεζέληα ζηνηρεία. 

ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ ηνπ κεγάινπ 

φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ 

ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο 

θαθέινπ. 

Η ππνβαιιφκελε πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεηαη απφ θύιιν ζπκκόξθωζεο ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

Πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο: όπωο αλαθέξνληαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο 
παξνύζαο.  
Οη Πίλαθεο ζπκκόξθωζεο κε ηηο δεηνύκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 
 

α) Πίλαθεο ζπκκφξθσζεο 

Οη  πίλαθεο  ζπκκφξθσζεο  ηεο  Πξφζθιεζεο  πξέπεη  λα  ππνβιεζνχλ  κε  ηελ  ηερληθή  

πξνζθνξά, ζπκπιεξσκέλνη  ζχκθσλα κε ηηο παξαθάησ επεμεγήζεηο θαη νδεγίεο ηηο νπνίεο ν 

ππνςήθηνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αθνινπζήζεη: 



 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

1.  ηε  ηήιε  «ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ»,  πεξηγξάθνληαη  αλαιπηηθά  νη  αληίζηνηρνη 

ηερληθνί φξνη, ππνρξεψζεηο ή επεμεγήζεηο γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα δνζνχλ αληίζηνηρεο 

απαληήζεηο. 

2. ηε ζηήιε «ΑΠΑΝΣΗΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ» ζεκεηψλεηαη ε απάληεζε ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ 

πνπ έρεη ηε κνξθή ΝΑΙ/ΟΥΙ εάλ ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή πιεξνχηαη ή φρη απφ ηελ πξνζθνξά 

ή έλα αξηζκεηηθφ κέγεζνο πνπ δειψλεη ηελ  πνζφηεηα ηνπ αληίζηνηρνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ζηελ 

πξνζθνξά. Απιή θαηάθαζε ή επεμήγεζε δελ απνηειεί απφδεημε  πιήξσζεο ηεο πξνδηαγξαθήο 

θαη ε αξκφδηα Δπηηξνπή έρεη ηελ ππνρξέσζε ειέγρνπ θαη επηβεβαίσζεο ηεο πιήξσζεο ηεο 

απαίηεζεο. 

3. ηε ζηήιε «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» ζα θαηαγξαθεί ε ζαθήο παξαπνκπή ζε ελφηεηα ηεο ηερληθήο 

πξνζθνξάο, ε  νπνία ζα πεξηιακβάλεη αξηζκεκέλα Σερληθά Φπιιάδηα θαηαζθεπαζηψλ, ή 

αλαιπηηθέο ηερληθέο πεξηγξαθέο ησλ  ππεξεζηψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ ή ηνπ ηξφπνπ δηαζχλδεζεο 

θαη ιεηηνπξγίαο ή αλαθνξέο κεζνδνινγίαο εγθαηάζηαζεο θαη  ππνζηήξημεο θιπ., πνπ θαηά ηελ 

θξίζε ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ   ηεθκεξηψλνπλ   ηα   ζηνηρεία   ησλ   Πηλάθσλ   πκκφξθσζεο.   

ηελ   αξρή   ηεο   ελφηεηαο θαηαγξάθεηαη αλαιπηηθφο πίλαθαο ησλ πεξηερφκελσλ ηεο. 

4. Δίλαη ηδηαίηεξα επηζπκεηή ε πιεξέζηεξε ζπκπιήξσζε ησλ παξαπνκπψλ, νη νπνίεο πξέπεη λα 

είλαη θαηά ην  δπλαηφλ ζπγθεθξηκέλεο (π.ρ. Σερληθφ Φπιιάδην 3, ει. 4 Παξάγξαθνο 4, 

θ.ι.π.). Αληίζηνηρα ζην ηερληθφ θπιιάδην ή  ζηελ αλαθνξά ζα ππνγξακκηζηεί ην ζεκείν πνπ 

ηεθκεξηψλεη ηε ζπκθσλία  θαη  ζα  ζεκεησζεί  ε  αληίζηνηρε  παξάγξαθνο  ηνπ  Πίλαθα  

πκκφξθσζεο,  ζηελ  νπνία θαηαγξάθεηαη ε δεηνχκελε πξνδηαγξαθή (π.ρ. Πξνδ. 4.18) 

 

β) Δπίζεο ζηνλ θάθειν ηεο Σερληθήο πξνζθνξάο ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζπκπιεξσκέλνη νη 

πίλαθεο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ρωξίο ηηκέο. 

 

3.ΚΛΔΙΣΟ ΦΑΚΔΛΟ κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», φπνπ ηνπνζεηείηαη ε 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζε δχν αληίγξαθα, θαη ζα πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, 

ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ην πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ ζην νπνίν ππάγνληαη ηα πξνο 

πξνκήζεηα είδε θαη ζα βαξχλεη ην θνξέα, θαζψο θαη ηελ ηζρχ ηεο πξνζθνξάο φπσο νξίδεηαη ζηελ 

παξάγξαθν3.3 

ην θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπνζεηείηαη θαη CD κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, 

θαηάιιεια ζπζθεπαζκέλε πξνο απνθπγή θζνξάο ηεο .  

Η πξνζθεξφκελε ηηκή ζα πξέπεη λα ελαξκνλίδεηαη κε απηή ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ φπσο απηή 

θαηαγξάθεθε θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ  (Ν.4052/2013 

άξζξν 14 παξ. 7). 

ε πεξίπησζε πνπ ηα πξνζθεξφκελα είδε δελ πεξηιακβάλνληαη ζην παξαηεξεηήξην ηηκψλ ηεο 

Δ.Π.Τ., νη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα ην δειψλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο.  

 

Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη. 

3.3 Ιζρχο ησλ Πξνζθνξψλ  

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ γηα 120 εκέξεο απφ 

ηελ επφκελε κέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπο. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν 

ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηαζεί, εθφζνλ 

δεηεζεί απφ ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Ηιείαο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, γηα δηάζηεκα 120 εκεξψλ.  
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4. Δηελέξγεηα Δηαγωληζκνύ-Αμηνιόγεζε Πξνζθνξώλ 
4.1 Γηαδηθαζία Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ-Γηαδηθαζία Αμηνιφγεζεο 

4.1.1 Γηαδηθαζία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ-Απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ 

Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ 

δηαγσληζκνχ ζηηο 02 ΑΤΓΟΤΣΟΤ  εκέξα ΣΡΙΣΗ θαη ψξα 11:00 π.κ. ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ 

ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Ηιείαο. 

4.1.2 Γηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ 

Η αμηνιφγεζε ζα γίλεη κε θξηηήξην ηε ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ ησλ δηαγσληδφκελσλ πνπ πιεξνχλ 

απαξαίηεηα ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη ζην κέξνο Β ηεο παξνχζαο. Γηα ηελ επηινγή 

ηεο πξνζθνξάο κε ηε ρακειφηεξε ηηκή, ε επηηξνπή ζα πξνβεί ζηα παξαθάησ: 

-Έιεγρν θαη αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

-Αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ κε θξηηήξην ηε ρακειφηεξε ηηκή, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ έρνπλ 

απνξξηθζεί θαηά ησλ έιεγρν θαη αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ.  

Η αμηνιόγεζε ηωλ πξνζθνξώλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί εληαία ρωξίο δηάθξηζε 

ζηαδίωλ –Φάζεωλ (πκκεηνρήο-Σερληθά –Οηθνλνκηθά) 

 

4.2 Απφξξηςε πξνζθνξψλ 

Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο, νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο 

φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Αληίζεηα δελ 

απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο εάλ νη παξνπζηαδφκελεο απνθιίζεηο θξίλνληαη σο επνπζηψδεηο, νπφηε 

ζεσξνχληαη απνδεθηέο. Απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ή απφ ηα ζεκεία ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ παξνχζα σο απαξάβαηνη φξνη είλαη νπσζδήπνηε 

νπζηψδεηο θαη ζπλεπάγνληαη ηελ απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ. 

Πξνζθνξά κε ρξφλν παξάδνζεο κεγαιχηεξν απφ ηνλ πξνβιεπφκελν ζα απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν απφ ην δεηνχκελν ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε 

πξνζθεξφκελε ηηκή, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Ηιείαο επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα απνξξίςεη αλεμάξηεηα απφ ην 

ζηάδην πνπ βξίζθεηαη ν δηαγσληζκφο, πξνζθνξά δηαγσληδφκελνπ ν νπνίνο απνδεηθλχεηαη 

αλαμηφπηζηνο. 

4.3  Απνηειέζκαηα – Καηαθχξσζε – Μαηαίσζε δηαγσληζκνχ. 

Κξηηήξην αλάζεζεο είλαη απηφ ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 

4.1 ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ. Η θαηαθχξσζε γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

Γ.Ν. Ηιείαο χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ. Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη νη θξίζεηο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ 

ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηα φζα πξνβιέπνληαη ζην Π.Γ. 118/2007. 

Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Ηιείαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα καηαηψζεη ή επαλαιάβεη ηνλ παξφληα 

δηαγσληζκφ ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο γηα (i) παξάηππε δηεμαγσγή, εθφζνλ απφ ηελ 
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παξαηππία επεξεάδεηαη ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο, (ii) εάλ ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο 

θξίλεηαη αηηηνινγεκέλα κε ηθαλνπνηεηηθφ γηα ηνλ Οξγαληζκφ, (iii) εάλ ν αληαγσληζκφο ππήξμε 

αλεπαξθήο ή εάλ ππάξρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο φηη έγηλε ζπλελλφεζε ησλ δηαγσληδφκελσλ πξνο 

απνθπγή πξαγκαηηθνχ αληαγσληζκνχ, (iv) εάλ ππήξμε αιιαγή ησλ αλαγθψλ ζε ζρέζε κε ηα είδε 

πνπ έρνπλ πξνθεξπρζεί. ε πεξίπησζε καηαίσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, νη ζπκκεηέρνληεο ζ’ απηφλ 

δελ ζα έρνπλ δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. 

 5. Καηάξηηζε ύκβαζεο – Γεληθνί Όξνη ύκβαζεο 

5.1 Καηάξηηζε, ππνγξαθή, δηάξθεηα ζχκβαζεο – Δγγπήζεηο 

Μεηαμχ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Ηιείαο θαη ηνπ αλαδφρνπ ζα ππνγξαθεί ζχκβαζε ζχκθσλα κε 

ηα φζα νξίδνληαη ζην παξφλ Κεθάιαην 5 ηεο δηαθήξπμεο. Η ζχκβαζε ζα θαηαξηηζηεί ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε δηαθήξπμε θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ 

αλάδνρνπ, ζα δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ Γίθαην θαη δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο πξνο 

ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο. Σν θείκελν ηεο ζχκβαζεο ζα θαηηζρχεη ησλ παξαξηεκάησλ ηεο 

εθηφο πξνθαλψλ ή παζίδεισλ παξαδξνκψλ.  

Έλαξμε ηζρχνο ησλ ζπκβάζεσλ νξίδεηαη ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπο. Η ζχκβαζε ιήγεη  ζε  έμη 

κήλεο.  

Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε 

δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθχξσζεο, γηα ππνγξαθή 

ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο πξνζθνκίδνληαο εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί 

ζε πνζνζηφ 5% ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.  

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 

παξαιαβή ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ 

ηνπο δπν ζπκβαιιφκελνπο. 

Αλ πεξάζεη ε πξνζεζκία ησλ δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ, πνπ νξίδεηαη παξαπάλσ, ρσξίο ν 

αλάδνρνο λα έρεη παξνπζηαζηεί γηα λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε, ή πξνζέιζεη αιιά δελ θαηαζέζεη 

εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, εληφο ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνχ νξίνπ, θεξχζζεηαη έθπησηνο, ρσξίο άιιε 

δηαδηθαζηηθή ελέξγεηα. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Ηιείαο απνθαζίδεη ηελ 

αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ζηνλ επφκελν ζηε ζεηξά θαηάηαμεο δηαγσληδφκελν. Η απφθαζε απηή 

ιακβάλεηαη εηο βάξνο ηνπ έθπησηνπ θαη ζα αθνξά θάζε κέηξν γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε δεκηάο 

ηνπ Οξγαληζκνχ. 

5.2  Σξφπνο Πιεξσκήο – Κξαηήζεηο 

Η πιεξσκή ζα γίλεη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε 

δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή, κεηά ηελ 

νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή θάζε ηκεκαηηθήο παξάδνζεο.  

ε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ ζπκβαζηνχρνπ θαζπζηεξήζεη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή εμήληα 

(60) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ απηφλ, ε αλαζέηνπζα αξρή 

(νθεηιέηεο), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ν.4152/2013 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο 

Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2011/7/ΔΔ ηεο 16εο Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 107/9-5-2013), θαζίζηαηαη 
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ππεξήκεξνο θαη νθείιεη ηφθνπο ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε απφ ηνλ ζπκβαζηνχρν. Δπηζεκαίλεηαη 

φηη ε ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξν ηεο εκεξνκελίαο εθδφζεσο ηνπ 

πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο θαη ζχκθσλα κε ην Ν. 4152/2013  

(ΦΔΚ Α 107/9-5-2013), πεξί δηνηθεηηθήο επίιπζεο θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ. 

Σνλ αλάδνρν  βαξχλνπλ φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ ε ζα επηβιεζνχλ, ηα έμνδα 

ζπζθεπαζίαο, κεηαθνξάο θαη εθθφξησζεο ηνχησλ ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ ησλ θαη θάζε δαπάλε 

απαηηνχκελε γηα νινθιήξσζε ηεο πξνκήζεηάο ηνπο πιελ ηνπ αλαινγνχληα Φ.Π.Α. ν νπνίνο 

βαξχλεη ην Ννζνθνκείν.  

 
5.3  Έλδηθα -  Μέζα  
Καηά ηεο Πξνθήξπμεο, ηεο ζπκκεηνρήο Τπνςεθίνπ ζην Γηαγσληζκφ θαη ηεο λνκηκφηεηαο ηεο 

δηελέξγεηάο ηνπ, έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, κπνξεί λα αζθεζεί έλζηαζε γηα ιφγνπο 

λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 

118/2007.  

Πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Ν. 4155/2013 θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 4 ηνπ Ν. 3886/2010 φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 63 ηνπ Ν. 4055/2012(αθνξά δηαγσληζκνχο πνπ εκπίπηνπλ ζηνπο 

πξνυπνινγηζκνχο πνπ νξίδνληαη ζηνπο αλαθεξφκελνπο Νφκνπο) 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ π.δ. 

118/2007 απαηηείηαη λα πξνζθνκίδεηαη καδί κε ηελ έλζηαζε παξάβνιν θαηάζεζεο ππέξ ηνπ 

Γεκνζίνπ. 14.4 Σν πνζφ ηνπ παξαβφινπ είλαη ίζν κε ην 0,10 % επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο 

δαπάλεο ηεο Τπεξεζίαο. Σν χςνο ηνπ φκσο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ 1.000 € θαη 

κεγαιχηεξν ησλ 5.000 €. 

 

5.4 Τπνρξεψζεηο αλαδφρνπ 

Απαγνξεύεηαη ξεηά ε εθρψξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπ πξνκεζεπηή πνπ 

απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Ηιείαο  

ζε ηξίηνπο ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ. Καη’ εμαίξεζε ησλ 

πξναλαθεξνκέλσλ, ν πξνκεζεπηήο δχλαηαη λα εθρσξήζεη, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 

Αζηηθνχ Κψδηθα, νπνηεζδήπνηε απφ ηηο δηθαηνχκελεο πιεξσκέο ηνπ απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε, ζε 

Σξαπεδηθά Ιδξχκαηα ηεο επηινγήο ηνπ, ελεκεξψλνληαο ην Ννζνθνκείν ζχκθσλα κε ην Νφκν. 

5.5 Δθαξκνζηέν Γίθαην – Γηαηηεζία 

Ο αλάδνρνο θαη ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Ηιείαο ζα πξνζπαζνχλ λα ξπζκίδνπλ θηιηθά θάζε δηαθνξά 

πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ζχκβαζεο.  

Δπί δηαθσλίαο, θάζε δηαθνξά ζα ιχεηαη απφ ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα 

δηθαζηήξηα Πχξγνπ εθαξκνζηέν δε Γίθαην είλαη πάληνηε ην Διιεληθφ. 

Γελ απνθιείεηαη, σζηφζν, γηα νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο εθφζνλ ζπκθσλνχλ θαη ηα δπν κέξε, λα 

πξνβιεθζεί ζηε ζχκβαζε πξνζθπγή ησλ ζπκβαιινκέλσλ, αληί ησλ δηθαζηεξίσλ, ζε δηαηηεζία 

ζχκθσλα πάληα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαη κε φζα κεηαμχ ηνπο ζπκθσλήζνπλ. Αλ δελ 

επέιζεη ηέηνηα ζπκθσλία, ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο αλήθεη ζηα ειιεληθά 

δηθαζηήξηα θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. 
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Αθνινπζεί παξάξηεκα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ πνπ ζπλνδεχεη ηελ παξνχζα θαη 

απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 

 

 

 

                                                       Ο  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑ 

                                                                             α.α 

 

 

 

                                                         Δξ. ΠΕΣΡΟΠΟΤΛΟΤ  ΥΡΤΑΝΘΗ  MD 

                                                         ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
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ΣΕΥΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Οη έιεγρνη ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία θαη ηηο νδεγίεο ηεο Δπηηξνπήο Αηνκηθήο 

Δλέξγεηαο (ΔΔΑΔ) αλάινγα κε ηηο εηδηθέο αλάγθεο. 

Ο αλάδνρνο ζα αλαιάβεη: Σελ ππνρξέσζε λα παξέρεη ζην Ννζνθνκείν ππεξεζίεο σο ππεχζπλνο 

αθηηλνπξνζηαζίαο ζην αθηηλνινγηθφ εξγαζηήξην ηνπ Ννζνθνκείνπ καο.  

Οη έιεγρνη ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία θαη ηηο νδεγίεο ηεο Δπηηξνπήο 

Αηνκηθήο Δλέξγεηαο αλάινγα κε ηηο εηδηθέο αλάγθεο. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγωληζκό απαηηείηαη λα θαηαζέζνπλ ηελ απαξαίηεηε από ην 

λόκν άδεηα.  

Σα κεραλήκαηα ζηα νπνία απαηηείηαη λα θαηαζέζνπλ ηελ απαξαίηεηε απφ ην λφκν άδεηα   είλαη ηα  

θάησζη 

 Αμνληθφο Σνκνγξάθνο ηχπνπ CT AURA 
 Αθηηλνινγηθφ ηχπνπ Bucky Diagnost TH 
 Όξζην Bucky Wall Stand 
 Σειερεηξηδφκελν αθηηλνινγηθφ Duo Diagnost Digital 
 Σειερεηξηδφκελν αθηηλνινγηθφ Telediagnost-DSI 
 Μαζηνγξάθνο Mammo Diagnost  

 Φνξεηφ αθηηλνινγηθφ Practix 33 Plus 
 Φνξεηφ αθηηλνινγηθφ Practix 160 
 Κηλεηφ C – ARM Philips BV – Libra 

 
 

  Καηά ην δηάζηεκα ηεο ζχκβαζεο έμη κελψλ  ζα γίλνπλ ζην εξγαζηήξην δχν  (2) 
  πεξηνδηθνί έιεγρνη πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ ηα θάησζη: 

 1) Γεληθνχο ειέγρνπο ζην εξγαζηήξην θαη ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ 
 2) Διέγρνπο γεσκεηξίαο ηεο δέζκεο 

 3) Διέγρνπο πνηφηεηαο ηεο δέζκεο 
 4) Διέγρνπο πνζφηεηαο ηεο αθηηλνβνιίαο 
 5) Δηδηθνχο ειέγρνπο ηεο αθηηλνζθνπηθήο ιεηηνπξγίαο 
 6) Δηδηθνχο ειέγρνπο ηνπ αμνληθνχ ηνκνγξάθνπ 
 7) Δηδηθνχο ειέγρνπο ηνπ καζηνγξάθνπ 
 8) Δηδηθνχο ειέγρνπο ησλ θηλεηψλ αθηηλνγξαθηθψλ κεραλεκάησλ 
 9) Διέγρνπο ηνπ ζθνηεηλνχ ζαιάκνπ 
 10) Διέγρνπο θαιήο ιεηηνπξγίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ εκθαληζηεξίνπ (γηα 

καζηνγξαθίεο ή αθηηλνγξαθίεο). 
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   ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ   ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΧΗ  

                                      ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
  ΝΑΙ ΔΛΙΓΑ ……… 
    
    

 

 

 

                                                        Ο  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑ 

                                                                             α.α 

 

 

 

                                                        ΔΡ.  ΠΕΣΡΟΠΟΤΛΟΤ  ΥΡΤΑΝΘΗ  MD 

        

                                                        ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ  
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 ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 1- ΥΔΓΙΟ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ  
Ολνκαζία  
Σξάπεδαο:______________________________________________________  
Καηάζηεκα:______________________________________________  
(Γ/λζε νδφο- αξηζκφο Σ.Κ. – FAX) ____________________________  
Ηκεξνκελία Έθδνζεο: _____________________________________  
Πξνο : ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΗΛΔΙΑ 
ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΤΜΒΑΗ, ΤΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ………….. ΔΤΡΧ  
Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 
δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ [ε πεξίπηωζε κεκνλωκέλεο εηαηξίαο : ηεο Εηαηξίαο 
…………… Οδόο …………. Αξηζκόο….Σ.Κ. ……] ή  
[ζε πεξίπηωζε Έλωζεο ή Κνηλνπξαμίαο : ηωλ Εηαηξηώλ  
α) ……………… νδόο ……………… αξηζκόο ………………. Σ.Κ. …………..  
β) ……………… νδόο ……………… αξηζκόο ………………. Σ.Κ. …………..  
γ) ……………… νδόο ……………… αξηζκόο ………………. Σ.Κ. …………..  
κειώλ ηεο Έλωζεο ή Κνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κία από απηέο θαη ωο αιιειέγγπα 
θαη εηο νιόθιεξν ππόρξεωλ κεηαμύ ηνπο εθ ηεο ηδηόηεηάο ηνπο ωο κειώλ ηεο Έλωζεο ή 
Κνηλνπξαμίαο],  

θαη κέρξη ηνπ πνζνύ ηωλ επξώ........................., γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο κε 

αξηζκό................... πνπ αθνξά ζην δηαγωληζκό ηεο Ν.Μ.ΠΤΡΓΟΤ κε αληηθείκελν 

«ΑΚΣΙΝΟΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ» ζπλνιηθήο αμίαο 

………........, ζύκθωλα κε ηε κε αξηζκό  15744/21-07-2016 Δηαθήξπμήο ζαο.  
Σν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο 
θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα 
εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε 
εηδνπνίεζή ζαο.  
Η παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο 
φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδά καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε.  
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε 
ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 
 
 
 
(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 

 


