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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 1269/18-01-2017 

 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 ΓΙΑ ΤΗΝ  

 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ (Ηλεκτροµηχανολογικών  Εγκαταστάσεων)»/CPV 45259000-7 
 
 
 
για τις ανάγκες της  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΠΥΡΓΟΥ του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ για ένα 
(1) έτος προϋπολογιζόµενης δαπάνης 143.910,00€ συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιµής 
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                                      ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Ανοιχτός Ηλεκτρονικός ∆ιαγωνισµός  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ (Ηλεκτροµηχανολογικών  Εγκαταστάσεων)» 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV  CPV 45259000-7 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  
Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει της τιµής 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ  143.910,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 
 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  1 (ένα )έτος.  

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  Τακτικός Προϋπολογισµός  KAE 0879 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ: Στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)  
ΕΝΤΥΠΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ :  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ-Ν. Μ. ΠΥΡΓΟΥ  
ΠΥΡΓΟΣ Τ.Κ 27131 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

20/01/2017 και ώρα 17:00 µ.µ .Στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ: 13/02/2017 ΩΡΑ:17:00 µ.µ 
στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)  
ΕΝΤΥΠΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά της 
προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά προσκοµίζονται κατά 
περίπτωση σε έντυπη µορφή εντός προθεσµίας τριών εργασίµων 
ηµερών από την ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Η αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων θα 
πραγµατοποιηθεί µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ) στις 17/02/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 
π.µ.  

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ /ΕΙ∆ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ  
Οι τιµές υπόκεινται στις υπέρ του ∆ηµοσίου και τρίτων νόµιµες 
κρατήσεις.  

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ  
(ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94)  

Κατά την πληρωµή παρακρατείται φόρος εισοδήµατος σύµφωνα µε 
το άρθρο 24 του Ν. 2198/94  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

18-01-2017 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ 

18-01-2017       

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ –ΚΗΜ∆ΗΣ – 
ΕΣΗ∆ΗΣ - ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α 

20-01-2017      

 

Επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας -Νοσηλευτική Μονάδα 

Πύργου   

Ταχυδρομική διεύθυνση Συντριάδα Εθνική Πατρών -Πύργου 

Πόλη Πύργος Ηλείας  
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Ταχυδρομικός Κωδικός 27131 

Χώρα
i
 Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS
ii
 GR233 

Τηλέφωνο 2621082784 

Φαξ 2621082378 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  promithiesgnpyr@gmail.com 

Αρμόδιος για πληροφορίες
iii
 Πουλιάσης Α. 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.nosokomeiopyrgoy.gr 

 

Έχοντας υπόψη: 
 

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν : 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και κανονιστικό πλαίσιο, 

όπως ισχύουν και ιδίως
iv
: 

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. του ν. 4314/2014 (Α' 265)
v,
 “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό 

δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) 

«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -

2013»,
 
όπως ισχύει και του κατ΄εξουσιοδότηση του ως άνω νόμου κανονιστικού πλαισίου, 

3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

4. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και 

λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

5. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές»,  

6. [Μέχρι τις 31/12/2016] του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη 

δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

της 21γς Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 

76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)»
vi, 

 , 

7. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

8. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 
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9. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

10. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

11. του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)  

12. του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών  

13. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

14. του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 

διατάξεις”
vii

 

15. του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των 

στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  

μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών 

του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» της κοινής απόφασης των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την 

τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’ καθώς και της 

απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) 

“Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”, 

16. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

17. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” όπως 

ισχύει και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

18. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα”, όπως ισχύει, και ιδίως του άρθρου 24, 

19. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”,  

20. του π.δ 113/2010 (Α 194) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, όπως ισχύει
viii

, 

21. της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »
ix
 

22. της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

23. της  υπ’ αριθμ. KYA 4658/6-9-2016 (ΦΕΚ 2397/Β/15-9-2016) με την οποία εγκρίθηκε το 

Πρόγραμμα Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκου έτους 2015 (ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2016-2017),  
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24. της  υπ’αριθμ.4963/5-10-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με 

προμήθειες από τους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν.3580/2007-Καθορισμός ΚΑΑ και την 

υπαριθμ.4972/6-10-16 Ανακοίνωση της, στην οποία αναφέρετε ότι έως τον καθορισμό ΚΑΑ και ενόψει 

του ότι όλοι οι αποδέκτες του παρόντος – οι φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν. 3580/2007- 

είναι, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4412/2016, αναθέτουσες αρχές, όλοι οι εν λόγω φορείς οφείλουν 

να διενεργούν τις προμήθειες τους σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο νόμο αυτό και 

από τα ΠΠΥΦΥ που είναι σήμερα εν ισχύει.  

 

25. το υπ’ αριθμ. 4584/30.09.2016 έγγραφό της Η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με θέμα: «Πρότυπα τεύχη 

διακηρύξεων/προκηρύξεων μετά την εφαρμογή του ν.4412/2016 (Α' 147). 

 

26. Την με αριθ. 1108437/2565/ΔΟΣ (ΦΕΚ 1590/Β/2005) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και 

Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες». [αφορά 

διαγωνισμούς με προϋπολογισμό άνω του 1.000.000 ευρώ]  

 

27.  Tην με αριθ. 20977/23-8-2007 (ΦΕΚ 1673/Β/2007) Κ.Υ.Α των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 

«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 

3414/2005». [αφορά διαγωνισμούς με προϋπολογισμό άνω του 1.000.000 ευρώ]  

 

28.  Την με αριθ. ΔΥ7/2351/94 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας 

προς την Οδηγία 90/385/ΕΟΚ/20-6-90 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά στα 

Ενεργά Εμφυτεύσιμα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» (ΦΕΚ 639/Β/26-8-94 & ΦΕΚ 703/Β/19-9-94).  

 

29. Την με αριθ. ΔΥ7/2480/94 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας 

προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα 

Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» (ΦΕΚ 679/Β/13-9-94, ΦΕΚ 755/Β/7-10-94 & ΦΕΚ 757/Β/10-10-94).  

 

30.  Την υπ’ αριθμ. 8
η
/25-05-2010, Θέμα 17

ο
, Απόφαση της Ε.Π.Υ. «Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών». 

 

31.  Την  υπ’ αριθμ. 37422/6-6-2013 έγκριση του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.  Τεχνικών προδιαγραφών διαγωνισμών του ΠΠΥΥ2012. 

 

32.  Την υπ΄αριθ. 5804/04-12-2014 (ΦΕΚ 3261/04-12-2014) Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 390/Β/19-12-2014) των 

Υπουργών Οικονομικών-Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί έγκρισης του ΠΠΥΦΥ 2014. 

 

33. Την υπ’ αριθ. 6484/31-12-2014 ΥΑ (ΦΕΚ 3693/Β/31-12-2014) περί ορισμού φορέων διενέργειας για 

την υλοποίηση του ΠΠΥΦΥ έτους 2014-πιστώσεις 2015 και εξουσιοδότησης για την συγκρότηση 

συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών και παράτασης του ΠΠΥΥ 2010, 2011 και 

2013. 

 

34.  Την υπ’ αριθ. 254/06-02-2015 Απόφαση του Διοικητή της 6
ης

 Υ.Π.Ε. για τη χορήγηση εξουσιοδότησης 

και ορισμού φορέων εκτέλεσης για τη διενέργεια των διαγωνισμών που περιλαμβάνονται στο 

εγκεκριμένο ΠΠΥΥ 2014-πιστώσεις 2015 για τους φορεία αρμοδιότητας της 6
ης

 Υ.Π.Ε. 

 

35. Την υπ’ αριθ. 10
η
/20-03-2015 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας 

περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμών του ΠΠΥΦΥ 2014-πιστώσεις 2015. 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

1. ∆ηµόσ ιο  Ανοικτό Ηλεκτρον ικό  ∆ιαγωνισµό  για «Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων» του Γ. Ν. 
Ηλείας-Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου, και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής. 
 
2. Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 116.056,45€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24% 

(143.910,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ). 

 

 

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013. 

 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ- ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΟΥ ΘΑ  ΓΙΝΕΙ Ο ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

Τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής είναι τα εξής: 

Στοιχεία φορέων υλοποίησης της προμήθειας και ημερομηνίες διαγωνισμού: 

• Επωνυμία: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΗΛΕΙΑΣ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ ΑΦΜ: 999181810, 

ΔΟΥ: ΠΥΡΓΟΥ, Διεύθυνση: Συντριάδα Ε.Ο Πύργου –Πατρών  Τ.Κ.27131 

• Διαδικτυακάς τόπος υποβολής προσφοράς: www.promitheus.gov.gr 

• Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 20-01-2017 

• Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 20-01-2017 ημέρα Παρασκευή ώρα 17:00 μ.μ. 

• Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 13-02-2017, ώρα 17:00 μ.μ. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 

βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ.) » 

Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι ύστερα από προθεσμία μεγαλύτερη των  
είκοσι δύο (22) ημερών  από την ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης 

αυτής στην εφημερίδα της Κυβέρνησης  σύμφωνα με το Ν. 4412/2016. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 

Τα στοιχεία της σύμβασης, κατά σειρά ισχύος, είναι : 

1) Η παρούσα διακήρυξη. 

2) Η συγγραφή υποχρεώσεων. 

3) Η τεχνική περιγραφή . 

4) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός. 

5) Τιμολόγιο. 

Για τον διαγωνισμό  μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Προμηθειών του Γ.Ν. 

ΗΛΕΙΑΣ –Ν.Μ.ΠΥΡΓΟΥ ΣΥΝΤΡΙΑΔΑ Ε.Ο ΠΥΡΓΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ τηλ. 2621082784, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, 

ενώ θα παρέχεται και η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους, από την ημερομηνία δημοσίευσης της 

παρούσας διακήρυξης για ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων και στα 

λοιπά τεύχη του διαγωνισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.nosokomeiopyrgoy.gr και στον 

δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

Σχετικά αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες - διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού 

(διακήρυξη), υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
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Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους 

στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή φορείς που διαθέτουν τα σχετικά διαπιστευτήρια που τους 

έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης), το δε ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των 

ερωτημάτων θα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Οι συμπληρωματικές διευκρινήσεις πρέπει να 

υποβάλλονται το αργότερο 8 (οκτώ) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και 

η αναθέτουσα αρχή οφείλει να απαντήσει συγκεντρωτικά σε 6 (έξι) ημέρες, το αργότερο, πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο Προϋπολογισμός της μελέτης προμήθειας, ανέρχεται στο ποσό των 116.056,45€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24% 

(143.910,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ)   και θα βαρύνει τις οικείες πιστώσεις με KAE 0879 του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.  

Δικαίωμα συμμετογής  στο διαγωνισμό έχουν : 

Σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα 

μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της 

Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων. 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 

υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν 

κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την 

ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

 

    ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (Προµηθευτές) απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. O 
κατάλογος των Αρχών που παρέχουν ψηφιακή υπογραφή και έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα, 
αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Αρχής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων 
(http:www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic Communications/ DigitalSignatures/Supervised 
List.html). Στη συνέχεια εγγράφονται στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. -∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής.  
Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις 
απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούµενοι ως εξής: 
 
1. Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε 
χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα 
TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, 
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εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης 
Πολιτικής Προµηθειών της Γεν. ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 
 
2. Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν 
ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον 
αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων 
που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη 
από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 
 
3. Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη 
ΓΓΕ αποστέλλοντας:  
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική.  
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική, 
όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β 
για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών 
του π.δ. 60/2007, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του 
οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό 
µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές 
αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 
 
4. Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του 
Συστήµατος.  
 
5. Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε 
την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης 
λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην 
ενεργοποίηση του λογαριασµού του. 
 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο 
Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) όπως ισχύει και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 
(ΦΕΚ/Β/2677/21.10.2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστηµα.  
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος 
βεβαιώνεται αυτόµατα από το Σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».  
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στη παρούσα. 
 

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των 

διαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης του Γ.Ν. Ηλείας - Ν.Μ. Πύργου, στο εξής Επιτροπή 

Διαγωνισµού  

Αν η συνεδρίαση της αρµόδια πιστοποιηµένης στο σύστηµα Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την ηµέρα 

του Διαγωνισµού για λόγους ανώτερης βίας (π.χ. βλάβη στο ΕΣΗΔΗΣ, απεργία, υπηρεσιακοί λόγοι, κλπ), 

αναβάλλεται για την ίδια ώρα τρεις ηµέρες µετά από την αρχική ηµεροµηνία αποσφράγισης. Αν η ηµέρα 

αυτή είναι αργία, ο Διαγωνισµός αναβάλλεται για την πρώτη επόµενη εργάσιµη ηµέρα και την ίδια ώρα. 

Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή ενηµερώνει µε τηλεοµοιοτυπία ή µήνυµα ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου όλους τους Διαγωνιζόµενους ,εάν δεν είναι δυνατή η επικοινωνία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την 

αναβολή και την ηµέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης. Σε περίπτωση που το κώλυµα υφίσταται και κατά 
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τη νέα ηµέρα και ώρα, η ως άνω διαδικασία επαναλαµβάνεται. Η ως άνω αναφερόµενη αναβολή 

αποσφράγισης προσφορών, δεν συνεπάγεται σε καµία περίπτωση αντίστοιχη παράταση της προθεσµίας 

κατάθεσης προσφορών. 

Η Διακήρυξη, µε όλα τα παραρτήµατα, διατίθεται µόνο σε ηλεκτρονική µορφή, µέσω του διαδικτύου στις 

διευθύνσεις www.promitheus.gov.gr και (www.nosokomeiopyrgoy.gr)  Κάθε πληροφορία σχετικά µε 

τους όρους της Διακήρυξης θα παρέχεται από την αρµόδια Διεύθυνση Οικονοµικού, Τµήµα Προµηθειών 

του Γ.Ν. Ηλείας - Ν.Μ. Πύργου, στο τηλ. 26210 82774 . 

Κατά το άρθρο 67 του Ν. 4412/2016 παρέχεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης / 

γνωστοποίησης, σύµφωνα µε το άρθρο 65 του Ν. 4412/2016. 

6.  Τα έξοδα δημοσίευσης στον Ελληνικό τύπο βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή, πλην των αναφερομένων 

δημοσιεύσεων του Ν.3548/07, η δαπάνη των οποίων θα βαρύνει τον ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 46 

του Ν.3801/09.  

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
ΟΡΙΣΜΟΙ KAI ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Αντικείμενο της Διακήρυξης είναι η  «Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων» του Γ. Ν. Ηλείας-Νοσηλευτική 

Μονάδα Πύργου, και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής. 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΤΙΜΗ  

 
 

Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 116.056,45€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24% 

(143.910,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ), και το κριτήριο της αξιολόγησης των προσφορών είναι η  

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. 
 
 
Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις σχετικά με την ως άνω προμήθεια ορίζονται στο Μέρος Β της 
διακήρυξης.  
 

ΟΡΙΣΜΟΙ  

• Αναθέτουσα Αρχή  

Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας, που εδρεύει στην Ε.Ο. Πύργου – Πατρών - Περιοχή Συντριάδα – 27131 - 

ΠΥΡΓΟΣ και το οποίο προκηρύσσει τον διαγωνισμό αυτό.  

• Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού  

Γραφείο Προμηθειών Γ.Ν. Ηλείας, Ε.Ο. Πύργου - Πατρών – Περιοχή Συντριάδα - 27100 – ΠΥΡΓΟΣ. 

• Αρμόδιος Υπηρεσίας Διενέργειας  

Ο κος Πουλιάσης Α.  θα παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες (τηλέφωνο επικοινωνίας 26210-

82784 Φαξ: 26210-82378, όλες τις εργάσιμες ημέρες 08:00 π.μ.-15:00 μ.μ).  

 
• Διακήρυξη  

Η παρούσα Διακήρυξη που αποτελείται από το  

Μέρος Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι, το  

Μέρος Β: Αντικείμενο – Τεχνικές προδιαγραφές και τα 

 Παραρτήματα Ι: Υποδείγμα Πίνακα Οικονομικής προσφοράς, Παραρτήματα ΙΙ : Υποδείγματα Εγγυητικών 

Επιστολών και  ΙΙΙ: Σχέδιο σύμβασης.  
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• Υπηρεσία  

Η Υπηρεσία, «Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων» όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Μέρος Β της 

παρούσης.  

 

• Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού  

Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής (Νοσοκομείου), το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο 

λειτουργεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων 

της διοίκησης.  

• Προσφέρων  

Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων συμμετέχει στο διαγωνισμό και υποβάλλει 

προσφορά με σκοπό τη σύναψη σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή (Νοσοκομείο).  

• Εκπρόσωπος  

Ο υπογράφων την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον 

Προσφέροντα - που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο 

εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ή σε περίπτωση ένωσης 

προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης.  

• Αντίκλητος  

Το πρόσωπο που ο προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του 

προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ κ.λπ.), ορίζει σαν 

υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον προσφέροντα.  

• Προμηθευτής  

Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τον 

τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα.  

• Κατακύρωση  

Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής (Νοσοκομείου) με την οποία κατακυρώνεται η  προμήθεια στον  

Προμηθευτή.  

• Σύμβαση  

Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής (Νοσοκομείου) και του προμηθευτή, η οποία 

καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης. Η γλώσσα της είναι η Ελληνική. Επίσημη γλώσσα 

της σύμβασης είναι η Ελληνική. Η παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής 

Προσφοράς και η σύμβαση είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι 

Προσφορές των διαγωνιζομένων / υποψηφίων προμηθευτών που θα υποβληθούν θα είναι υποχρεωτικά 

συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα.  

• Συμβατικά τεύχη  

Το τεύχος της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής (Νοσοκομείου) με τον προμηθευτή και όλα τα 

τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη σύμβαση, 

β. την διακήρυξη με τους όρους γ. την Οικονομική Προσφορά του προμηθευτή και δ. την Τεχνική 

Προσφορά του προμηθευτή.  

• Προϋπολογισμός  

Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή (Νοσοκομείο) ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση της 

προκηρυσσόμενης προμήθειας.  

• Συμβατικό Τίμημα  

Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η προμήθεια.  

• Επιτροπή Παραλαβής  

Το αρμόδιο συλλογικό όργανο το οποίο θα συγκροτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή (Νοσοκομείο) και θα 

έχει την ευθύνη για την παραλαβή από τον προμηθευτή των ειδών της σύμβασης. 

   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   
Η προμήθεια χρηματοδοτείται από τον  τακτικό προϋπολογισμό της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου και 

βαρύνει τον  ΚΑΕ 0879.  
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Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 143.910,00€ συμπ. του Φ.Π.Α.  

 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ  
• Αναθέτουσα Αρχή είναι το Γενικό Νοσοκοµείο Ηλείας- Ν.Μ. Πύργου. 
Διεύθυνση Αναθέτουσας : Ε.Ο. Πύργου – Πατρών / Περιοχή Συντριάδα – 27131 -  Πύργος  

Τηλέφωνο : 26210-82784 και Φαξ : 26210-82378, E-mail : promithiesgnpyr@gmail.com 

Πληροφορίες : Πουλιάσης Α. 

 

  ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  

Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της απόφασης της 

Αναθέτουσας Αρχής για την προκήρυξή του.  

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  
Η Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης του Διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση:  

 

1. Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις 18/01/2017. 

2. Στον ελληνικό τύπο στις 18/01/2017,  

Α) «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»  

Β) «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ ΑΘΗΝΩΝ»  

Γ) «ΠΡΩΤΗ»  

Δ) ΠΡΩΙΝΗ» 

4. Αναρτήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του 

νοσοκομείου στη  διεύθυνση (www.nosokomeiopyrgoy.gr). 

5. Ανάρτηση στους Πίνακες ανακοινώσεων (Ν.Μ. Πύργου, Επιμελητήρια).  

6. Διατίθεται σε ηλεκτρονική µορφή, µέσω του διαδικτύου στις διευθύνσεις www.promitheus.gov.gr 

ΕΣΗΔΗΣ 

 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά και ψηφιακά υπογεγραμμένες, 

μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 

(ΦΕΚ/Α/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στο Π.Δ. 118/07 (Κανονισμός Προμηθειών 

Δημοσίου).  

Τα κατά περίπτωση προσκομιζόμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται κατωτέρω, θα 

πρέπει επίσης να υποβληθούν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή σε 

ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη: 

 
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

ΑΡ. ∆ΙΑΚ.    1269/18-01-2017 

    Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗ∆ΗΣ: 31151 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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ΓΙΑ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» ΤΗΣ Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Ν ΗΛΕΙΑΣ 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ  

CPV 45259000-7 

 

Ο φάκελος θα πρέπει να αναγράφει την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο του Διαγωνισμού και τον 

τίτλο του φακέλου.  

Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς 

και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών της. 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  

(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και  

(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».  

*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα. 

 

Περιεχόμενα (υπό)Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. 

 

Δικαίωμα συμμετογήs στο διαγωνισμό έχουν : 

Σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα 

μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της 

Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων. 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 

υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν 

κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την 

ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει προσφορά για όλα τα είδη ή για οποιοδήποτε 

είδος ξεχωριστά, προσφέροντας τη συνολική ποσότητα για κάθε είδος. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να 

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής 

και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΑΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής : 



 - 13 - 

Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας 

τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής : 

• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται 

με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το 

σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, 

εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης 

Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

• Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν 

ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον 

αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων 

που κατέχουν από το 

αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 

Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης 

Κρατικών Προμηθειών. 

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του 
Συστήματος. 

Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την 

εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης 

λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην 

ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που 

συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις 

προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έξι ημέρες πριν από τη λήξη της 

προθεσμίας που έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών., σύμφωνα με το αρ. 67, παρ.2 του 

Ν.4412/2016. 

Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού 

μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραμμένους Προμηθευτές. 

Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. 

Ο προσφέρων προμηθευτής, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως ένσταση κατά της διακήρυξης του 

διαγωνισμού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται με την προσφορά του ή με 

οιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους όρους της διακήρυξης . 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

∆ικαιολογητικά συµµετοχης 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί 

ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με τα άρθρο 79 και 93 του 

Ν. 4412/2016 και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά 

περιγράφονται κατωτέρω : 

1. Εγγύηση συµµετοχής για τον διαγωνισµό 

Οι Προσφέροντες οφείλουν, επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά τους να καταθέσουν 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στην διακήρυξη για την οποία υποβάλλουν προσφορά. Το ποσό της 

εγγύησης συμμετοχής θα πρέπει να καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. Το 

ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, η διάρκεια της, τα ιδρύματα έκδοσης και ο τρόπος σύνταξης 

της, αναφέρονται αναλυτικά στο παράρτημα Ε της παρούσας διακήρυξης. 

2. Έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ)  (που επισυνάπτεται ως παράρτημα στην παρούσα)  του αρ. 79 
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του Ν. 4412/2016, το οποίο αποτελείται από ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 

1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν 

δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας πληροί τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες οι 

οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 του Ν.4412/2016. 

Εάν ο υποψήφιος οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 

78 του Ν.4412/2016, το (ΤΕΥΔ)  περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς 

αυτούς. 

Το (ΤΕΥΔ)  αποτελείται από επίσημη δήλωση του υποψήφιου οικονομικού φορέα ότι ο σχετικός λόγος 

αποκλεισμού δεν ισχύει και/ή ότι πληρούται το σχετικό κριτήριο επιλογής και παρέχει τις κατάλληλες 

πληροφορίες, όπως απαιτείται από την αναθέτουσα αρχή. 

Οδηγίες για το (ΤΕΥΔ)  παραθέτονται στο Παράρτημα Ζ', ενώ σε ηλεκτρονική μορφή το (ΤΕΥΔ)   

αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης, ψηφιακά υπογεγραμμένο, στην 

Ιστοσελίδα της Α.Α, και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ (Αρ. Ηλεκτρ. Γ/σμου ΕΣΗΑΗΣ: 29614 

Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του και ο οποίος δεν στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, πρέπει να συμπληρώνει ένα (ΤΕΥΔ)  . 

Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες μιας ή 

περισσότερων άλλων οντοτήτων, πρέπει να μεριμνά ώστε η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας να 

λαμβάνει το δικό του (ΤΕΥΔ)  μαζί με χωριστό (ΤΕΥΔ)   όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για 

κάθε μία από τις οντότητες στις οποίες στηρίζεται. 

Τέλος, όταν σε μια διαδικασία προμήθειας συμμετέχουν από κοινού όμιλοι οικονομικών φορέων, 

συμπεριλαμβανομένων προσωρινών ενώσεων, πρέπει να δίδεται, για καθέναν συμμετέχοντα οικονομικό 

φορέα, χωριστό (ΤΕΥΔ) , στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη 

II έως V του (ΤΕΥΔ)   . 

- Σε περίπτωση που ο ποοσφέοων είναι νοµικό πρόσωπο, το (ΤΕΥ∆) υποβάλλουν : 
α) οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε.,Ε.Ε.,Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. 
β) ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όταν το νοµικό πρόσωπο 
είναι ΑΕ 

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. 

Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου, όπως το 

ισχύον καταστατικό κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ., ή επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού. 

Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ , 

τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους, το νομικό πρόσωπο και 

τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με 

τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

- Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα απαιτούμενα 

ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 

βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από 

υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού οργανισμού του κράτος καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις 

παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων. 

Το  (ΤΕΥΔ), τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική 

διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά 

περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. 

και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 
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Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται 
να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα 

δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και 

κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η Εγγυητική 

Επιστολή συμμετοχής, Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

1. Εγγύηση συμμετοχής 
α) Κατά τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, οι προσφέροντες 

οφείλουν μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής στον ανοικτό διαγωνισμό, της 

οποίας το ποσό ορίζεται σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσας από την Υπηρεσία δαπάνης (χωρίς 

Φ.Π.Α.) των προσφερόμενων ειδών, με ανάλογη στρογγυλοποίηση. 

 β) Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά την άπρακτη πάροδο 

της προθεσμίας άσκησης: 

β1) προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της 

απόφασης κατακύρωσης και 

β2) ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών. 

γ) Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, ο Φορέας μπορεί, 

πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη 

διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

δ) Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 

ισχύος αυτής ή παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες κατά την προσφορά του ή δεν προσκομίσει 

έγκαιρα τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει έγκαιρα για την 

υπογραφή της σύμβασης. 

ε) Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

στ) Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες και δε λαμβάνονται υπόψη. 

ζ) Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα 

ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Επιτροπή 

Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο), εντός τριών (3) εργασίμων ημερών 

από την ηλεκτρονική υποβολή της. 

 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
α) Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει κατά 

την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το 5 (πέντε) επί τοις 

εκατό (%) της συμβατικής αξίας του είδους ή των ειδών που προσφέρει, χωρίς τον Φ.Π.Α. 

β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 

αυτή ειδικότερα ορίζει. 

γ) Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 

συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης 

εκτός ΦΠΑ. 

δ) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς 

διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της 

αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. 

ε) Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο 

φόρτωσης ή παράδοσης, για το διάστημα που θα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

στ) Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολο τους μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 
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του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, 

δικαιώµατος της διαιρέσεως και 

Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 

εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται μετά 

την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων 

και του εκπρόθεσμου. Αν τα αγαθά είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την 

σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσό που 

αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών ή του τμήματος της υπηρεσίας που 

παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευση τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του 

αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 

εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα 

προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

3. Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου εκδίδονται από πιστωτικά 

ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 και 

έχουν, σύμφωνα  με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 

Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 

παρακατάθεση u963 σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 

γραμμάτιο παρακατάθεσης 

χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα 

που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους . 

4. Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος περιλαμβάνουν κατ’ 

ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, 

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, 

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ 

ζ) τους όρους ότι: 

- η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

της διζήσεως, και 

- ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήμου. η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού, 

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 

μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση του Φορέα και 

ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης. 

Το Νοσοκομείο επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 

εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

Σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Περιεχόµενο προσφορών 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής : 

(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

προσφορά» και (β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

[*(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα ] 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του 

σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 

χαρακτήρα. 

Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η 

εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά 

καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο 

περιλαμβάνονται : 
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∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί 
ποινή αποκλεισµού, τα δικαιολογητικά σε μορφή αρχείου pdf σύµφωνα µε το άρθρο 8 της παρούσας 
διακήρυξης, το Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη 

διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου pdf και 

προσκοµίζονται στο πρωτόκολλο του Νοσοκοµείου, κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) 

εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν 

ψηφιακή υπογραφή . 
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής - Τεγνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται 
να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα 

δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα 

(Προμηθευτή) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά 

είναι η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους 

φορείς . 

Τεγνική προσφορά 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο  φάκελος  της  τεχνικής  προσφοράς  διαιρείται  στις  εξής  ενότητες  τα  περιεχόμενα  των  οποίων 

περιγράφονται   στη   συνέχεια.   Στον   υποφάκελο   της   τεχνικής   προσφοράς,   οι   Προσφέροντες 

συμπεριλαμβάνουν, επί ποινή αποκλεισμού, υπό μορφή παραρτήματος, τις παρακάτω αναφερόμενες 

πληροφορίες, δηλώσεις ή πιστοποιητικά, με την ίδια σειρά και αρίθμηση: 

Α) Προσφερόμενα είδη και Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Β) Συμπληρωμένους τους Πίνακες Συμμόρφωσης 

Γ) Συμπληρωμένους πίνακες της οικονομικής προσφοράς χωρίς τιμές. 

 

 

Α) Προσφερόμενα είδη και Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Η ενότητα Προσφερόμενα είδη και υπηρεσίες πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή των προσφερομένων 

ειδών, τις τεχνικές προδιαγραφές του καθώς επίσης και τις παρεχόμενες από τον υποψήφιο υπηρεσίες.   

Η τεχνική προσφορά πρέπει επίσης να περιλαμβάνει υλικό τεκμηρίωσης για τα προσφερόμενα είδη, 

όπως εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια κλπ, από τα οποία θα προκύπτει η κάλυψη των απαιτήσεων της 

διακήρυξης.  

 

Β) Πίνακες συμμόρφωσης 

Οι  πίνακες  συμμόρφωσης  της  Διακήρυξης  πρέπει  να  υποβληθούν  με  την  τεχνική  προσφορά, 

συμπληρωμένοι  σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες τις οποίες ο υποψήφιος είναι 

υποχρεωμένος να ακολουθήσει: 

1.  Στη  Στήλη  «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ»,  περιγράφονται  αναλυτικά  οι  αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, 

υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

2. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή  

είναι  υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο. Εάν συμπληρωθεί ένας αριθμός που σημαίνει 

υποχρεωτικό αριθμητικό  μέγεθος της προδιαγραφής, απαιτείται συμμόρφωση προς αυτόν, θεωρούμενο  

ως  απαράβατο  όρο  σύμφωνα  με  την  παρούσα.  Προσφορές  που  αποκλίνουν  από απαράβατους 

όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη 

μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθμητικό 

μέγεθος που δηλώνει την  ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση 

ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη  πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια 

Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης. 
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4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής προσφοράς, η  

οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές 

περιγραφές των  υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές 

μεθοδολογίας εγκατάστασης και  υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου   

τεκμηριώνουν   τα   στοιχεία   των   Πινάκων   Συμμόρφωσης.   Στην   αρχή   της   ενότητας καταγράφεται 

αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων της. 

5. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι 

κατά το  δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο 

τεχνικό φυλλάδιο ή  στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία  και  θα  

σημειωθεί  η  αντίστοιχη  παράγραφος  του  Πίνακα  Συμμόρφωσης,  στην  οποία καταγράφεται η 

ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18) 

 

Γ) Επίσης στον φάκελο της Τεχνικής προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται συμπληρωμένοι οι πίνακες της 

οικονομικής προσφοράς χωρίς τιμές. 

 

 

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήματος. Στην 

συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται 
ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού 

αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο 

προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 

φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 

αρχεία (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του). 
Έτσι, στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», υποβάλλεται ηλεκτρονικά 

πλήρης τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση - παραπομπή (ανά είδος με 

αναφορά και στον κωδικό του) τόσο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της 

διακήρυξης, η οποία θα φέρει και ψηφιακή υπογραφή. Προς τούτο συντάσσεται και υποβάλλεται 

ψηφιακά υπογεγραμμένο το ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ με ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 

Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά 

του οικονομικού φορέα (Προμηθευτή). 

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο 

«Οικονομική Προσφορά». 

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 
συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 

ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 

αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου 

το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Υπενθυμίζεται ότι οι αναλυτικοί πίνακες της Οικονομικής Προσφοράς, χωρίς τιμές, θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν, με ποινή απόρριψης του συνόλου της προσφοράς και στην Τεχνική Προσφορά. 

Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να εναρμονίζεται με αυτή του Παρατηρητηρίου τιμών όπως αυτή 
καταγράφηκε κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής προσφορών  (Ν.4052/2013 άρθρο 
14 παρ. 7) 

Καθώς η οικονομική προσφορά, έχει αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 

συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του, επιπλέον 

συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο, το συνημμένο στην παρούσα έντυπο οικονομικής 

προσφοράς, σε μορφή .pdf 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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2. Επισημάνσεις για τον τρόπο σύνταξης της Οικονομικής Προσφοράς 
• Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής. 

• Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να περιέχει τα 

απαιτούμενα από τη διακήρυξη οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, (είδος, μονάδα μέτρησης, τιμή )με 

ποινή αποκλεισμού στην περίπτωση που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τη διακήρυξη. 

• Οι τιμές (σε ευρώ) πρέπει να περιλαμβάνουν τις ενδεχόμενες υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και 

κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του Φ.Π.Α. που αναφέρεται χωριστά, για παράδοση του υλικού στον τόπο 

και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Η συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί 

υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 

• Δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε 

απόρριψη της προσφοράς η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς στον 

(υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». 

• Ομοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της 

προσφοράς (λόγω μη εύρεσης κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»), η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικού συμμετοχής ή 

δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς στον υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά». 

• Δεν προβλέπεται όρος αναπροσαρμογής των τιμών της σύμβασης. Προσφορά που θέτει όρο 

αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

• Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

• Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, που είναι αόριστη και 

ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

ΓΕΝΙΚΑ 

Διευκρινίσεις επί των Δικαιολογητικών Συμμετοχής ή επί της Τεχνικής Προσφοράς δίνονται από τον 

προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού και με τον τρόπο που υποδεικνύεται 

από αυτήν. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο 

εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η Επιτροπή μπορεί να καλεί εγγράφως 

τους προσφέροντες, (άρθρο 102 Ν.4412/2016), να διευκρινίζουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά της 

προσφοράς τους (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική ή οικονομική προσφορά) που έχουν υποβάλει, 

μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την 

ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά 

μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή 

συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και 

σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και 

φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, 

που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα 

νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014, μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, 

διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που 

θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η διευκρίνιση δεν επιτρέπεται 

να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους 

όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων 

ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 

Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα 

αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και 

εγγράφων της προσφοράς. 

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, 

ενδεχόμενη γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά 
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του προσφέροντος, ιδίως αν τα στοιχεία αυτά αφορούν στα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις 

εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών, ο προσφέρων σημαίνει με χρήση του σχετικού πεδίου του 

συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Σε αντίθετη 

περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. 

Από το σύστημα παρέχεται η σχετική επιλογή για την επισήμανση της εμπιστευτικότητας κατά την 

ηλεκτρονική επισύναψη των αρχείων στους υπο(φακέλους) της προσφοράς. Η Υπηρεσία δεν 

αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει 

ως εμπιστευτικές. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του 

απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου. 

ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 11.00 π.μ., 17-02-2017 ημερα Παρασκευη 

μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων 

κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών 

(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» . 

Οι ηλεκτρονικοί υποφάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των 

αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε 

αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων 

αυτών. 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 

Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των 

προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 

Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι 

προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση 

των τιμών που προσφέρθηκαν. 
 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 180 ημερών, το οποίο 

υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Με την συμμετοχή του υποψήφιου οικονομικού φορέα στον Διαγωνισμό και χωρίς άλλη δήλωση ή 

ειδική μνεία στην προσφορά αποδεικνύεται ανεπιφύλακτα από μέρους του τα ακόλουθα: 

• Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης  

• Η προσφορά του συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης των οποίων έλαβε 

πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.  

• Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  

• Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικά µε οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – µαταίωση της παρούσας διακήρυξης.  

• Συµµετέχει µε µια µόνο προσφορά στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης. 
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• Αποδέχεται σε περίπτωση αδυναµίας διεξαγωγής του διαγωνισµού λόγω τεχνικού προβλήµατος στο 

ηλεκτρονικό σύστηµα µέσω του οποίου διεξάγεται ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός, ο τελευταίος 

επαναλαµβάνεται σε ηµεροµηνία και ώρα που γνωστοποιεί η αναθέτουσα αρχή στους συµµετέχοντες. 

1. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών, µέσω των αρµοδίων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων 
κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων (άρθρο 100 του Ν. 
4412/2016), όπως ειδικότερα αναλύεται παρακάτω. 

 

2. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού παραλαµβάνει τους σφραγισµένους φακέλους µε τα τυχόν 
επιµέρους απαιτούµενα σε έντυπη µορφή δικαιολογητικά των προσφορών, τα οποία έχουν κατατεθεί στο 
φορέα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της διακήρυξης από τους συµµετέχοντες. Η επιτροπή αποσφραγίζει 
τους κυρίως φακέλους και τους υποφακέλους µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνικής 
Προσφοράς». Οι υποφάκελοι µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» δεν αποσφραγίζονται. 

3. Μετά και την ως άνω αποσφράγιση, η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει 
προσφορές, σε πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών - τεχνικών προσφορών, το οποίο υπογράφεται 
από τα µέλη της. Στη συνέχεια η Επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν από τους 
συµµετέχοντες για την πληρότητα και την νοµιµότητά τους, και αξιολογεί τη συµφωνία των τεχνικών 
προσφορών των συµµετεχόντων µε τις τεχνικές προδιαγραφές/απαιτήσεις της Υπηρεσίας. 

4. Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η Επιτροπή µπορεί να απευθύνει αιτήµατα ηλεκτρονικά, µέσω 
της παρεχόµενης από το σύστηµα εφαρµογής, στους συµµετέχοντες χρήστες - οικονοµικούς φορείς, για 
παροχή διευκρινίσεων ή συµπληρώσεων επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι συµµετέχοντες 
στο διαγωνισµό χρήστες – οικονοµικοί φορείς υποχρεούνται, µε ποινή αποκλεισµού σε αντίθετη 
περίπτωση, να παρέχουν ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος και κατά περίπτωση εγγράφως (αν ζητηθεί) 
τις ζητούµενες διευκρινίσεις - συµπληρώσεις εντός των προθεσµιών που τους ορίζονται. 

5. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής, η Επιτροπή ελέγχει τους 
φακέλους τεχνικής προσφοράς αυτών που δεν αποκλείονται µε βάση τον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής. Σε επόµενες συνεχόµενες κλειστές συνεδριάσεις της, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα προβεί σε 
έλεγχο και αξιολόγηση του περιεχοµένου των τεχνικών προσφορών, προκειµένου να διαπιστώσει εάν 
ικανοποιούν τους όρους της διακήρυξης και θα καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό, τυχόν προσφορές που 
χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε µία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης. 

6. Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η 
γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα συµφέροντα του οικονοµικού φορέα, 
τότε ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να σηµειώνει στο σχετικό πεδίο του συστήµατος µε την ένδειξη 
«Εµπιστευτικό». Σε αντίθετη περίπτωση θα µπορούν να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών και οι 
λοιποί συµµετέχοντες. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνον στην προστασία 
του απορρήτου, που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου, όπως 
αναλύεται στο άρθρο 14 της παρούσας. 

7. Με το πρακτικό που συντάσσει η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προτείνει τον αποκλεισµό υποψηφίων στις 
περιπτώσεις παραβίασης των όρων της διακήρυξης ή έλλειψης δικαιολογητικών, χαρακτηρίζει ποιες 
προσφορές κρίνονται «τυπικά αποδεκτές ή µη» και προωθεί το πρακτικό στην συλλογικό όργανο για τη 
λήψη σχετικής απόφασης. 
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8. Η ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών ορίζεται από την 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και αποστέλλεται ενηµερωτικό ηλεκτρονικό µήνυµα (µε χρήση του συστήµατος) 
για την καθορισθείσα ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών 
προσφορών. Στην καθορισθείσα ως άνω ηµεροµηνία και ώρα, η αρµόδια επιτροπή προβαίνει στην 
ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων Οικονοµικής Προσφοράς και οι συµµετέχοντες αποκτούν 
πλέον πρόσβαση για ενηµέρωση στο περιεχόµενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι συµµετέχοντες 
ενηµερώνονται µε ηλεκτρονικό µήνυµα / ειδοποίηση που παράγεται αυτόµατα από το σύστηµα. 

9. Ακολούθως, η Επιτροπή αφού ελέγξει τη συµµόρφωση των οικονοµικών προσφορών µε τις απαιτήσεις 
της διακήρυξης, αξιολογεί τις οικονοµικές προσφορές και όσες κριθούν παραδεκτές κατατάσσονται µε 
βάση το κριτήριο κατακύρωσης. ∆εδοµένου ότι για την τελική επιλογή του αναδόχου κριτήριο είναι η 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής, εφόσον τα προσφερόµενα είδη 
είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης, η Επιτροπή κατατάσσει τους προσφέροντες 
κατά σειρά µειοδοσίας. 

10. Σε περίπτωση άσκησης ένστασης κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 
16 της παρούσας, βάσει των διατάξεων του N.3886/2010 και του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 η εξέταση 
των ενστάσεων γίνεται από την αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων, η οποία εισηγείται σχετικά 
προς το ∆.Σ. για λήψη της σχετικής απόφασης περί της αποδοχής ή µη της ένστασης 

11. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, το Νοσοκοµείο ειδοποιεί εγγράφως, µέσω του Συστήµατος 
ΕΣΗ∆ΗΣ, τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να 
υποβάλει εντός προθεσµίας το πολύ είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 
του Ν. 4250/2014 των ακόλουθων δικαιολογητικών σύµφωνα µε το άρθρο 80 του Ν 4412/2016. 

• Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα του µειοδότη, ηµεδαπού ή αλλοδαπού νοµικού προσώπου, όπως το 
ισχύον  καταστατικό, κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ., ή απόσπασµα του καταστατικού. Στοιχεία και έγγραφα από 
τα οποία  πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που 
έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους, το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της 
νοµιµοποίησης  αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή 
των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. 
ι) Για Ανώνυµη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης, 
τροποποιήσεων καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ., στο οποίο υπάρχει δηµοσιευµένη ολόκληρη η ανακοίνωση µε 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριµένης εταιρείας.  

ιι) Για Ε.Π.Ε. Ι.Κ.Ε., κωδικοποιηµένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της 
Ε.Π.Ε.,Ι.Κ.Ε.  

ιιι) Αν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκοµίσει επικυρωµένο 
αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού. 

Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ∆ηµόσια Οικονοµική 
Υπηρεσία και τις µεταβολές του. 

Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται µε πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης , το 
οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ δύο (2) µήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού, ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγµατοποιηθεί άλλη µεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το 
τελευταίο καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. που έχει κατατεθεί 
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• Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου από την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, το οποίο να είναι σε ισχύ και κατά την ηµεροµηνία 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης (άλλως, αν η ισχύς του έχει λήξει απαιτείται η προσκόµιση 
και νεώτερου εν ισχύ ποινικού µητρώου κατά την ηµεροµηνία υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) από  το οποίο να προκύπτει ότι  
α)δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας 
τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 

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

γ) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονοµικού φορέα,   

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

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

ζ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος 
για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ 
L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α' 166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α' 215). 

 Σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, ο υποψήφιος 
θα πρέπει να επισυνάπτει σε ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή pdf τις αναφερόµενες σε αυτό 
καταδικαστικές αποφάσεις. Η υποχρέωση αποκλεισµού του οικονοµικού φορέα  εφαρµόζεται επίσης, 
όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Το απόσπασµα ποινικού µητρώου αφορά αφορά τους ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε , 
Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και IKE , στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε) και σε 
κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου στους νόµιµους εκπροσώπους του. 
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• Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο προσωρινός ανάδοχος θα δηλώνει όλους 
τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές τόσο για τα µέλη 
του, όσο και για το απασχολούµενο σε αυτόν προσωπικό. 
• Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας, από το 
οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς 
και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  
• Πιστοποιητικό/ά  το/τα οποίο/α  να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαµήνου  πριν  την 
ηµεροµηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης  της    από το οποίο να προκύπτει   ότι ο 
προσωρινός ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή 
έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού 
ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
• Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου όπου θα πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το 
ειδικό επάγγελµα - είδος των εργασιών του, οι οποίες είναι συναφείς µε το αντικείµενο του διαγωνισµού, 
και το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν την  καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
προσφορών  του διαγωνισµού και το οποίο να είναι σε ισχύ και κατά την ηµεροµηνία υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
• Αντίγραφο ή απόσπασµα του ισολογισµού της επιχείρησης εφόσον συντάσσεται κατά τις τρείς 
προηγούµενες του έτους του διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις, αλλιώς δήλωση περί του συνολικού ύψους 
του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα το υπό 
προµήθεια υλικό, κατά τις τρείς προηγούµενες του έτους του διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις. 
• Βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης. 

• Κατάλογο, στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων ετών, 

με μνεία για κάθε παράδοση (παραλήπτης ημερομηνία,ποσό) 

• Πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσηµα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρµόδιας υπηρεσίας 
που θα βεβαιώνουν την τήρηση προδιαγραφών ή προτύπων των προϊόντων κατά ISO 9001 κλπ, για όποιο 
από τα είδη απαιτείται. 
Σε περίπτωση εγκατάστασης του προσωρινού αναδόχου στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των 
παραπάνω εδαφίων εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένος, 
από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

Η υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών για την κατακύρωση πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά, µε χρήση 
της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (Ε. Σ. Η. ∆Η. Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.  

Τα ζητούµενα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου .pdf µε την ένδειξη 
«∆ικαιολογητικά Μειοδότη». 

Επίσης, προσκοµίζονται σε φυσική έντυπη µορφή - µε ποινή αποκλεισµού σε αντίθετη περίπτωση - 
εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών (από την ηλεκτρονική υποβολή τους) στο πρωτόκολλο του 
Νοσοκοµείου  τα έγγραφα – δικαιολογητικά που δεν εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 
4250/2014. Για τον τρόπο υποβολής και προσκόµισης των εν λόγω δικαιολογητικών ισχύουν τα οριζόµενα 
στο άρθρα 8 και 10 της παρούσης. Συγκεκριµένα, δεν προσκοµίζονται τα δικαιολογητικά και στοιχεία 
που έχουν εκδοθεί / συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα (όπως οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις) και 
κατά συνέπεια φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. 

Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, 
παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) 
ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να 
παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για 
δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες. 
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Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, 
σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Ν. 4412/2016 είναι ψευδή ή ανακριβή, ή δεν αποδεικνύεται η µη συνδροµή 
των λόγων αποκλεισµού των Ν. 4412/2016 ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει 
υπέρ του νοσοκοµειου  η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, 
χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντα που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή αξιολόγησης και τη διαβίβαση του φακέλου προς το ∆.Σ. για τη λήψη απόφασης είτε για την 
κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας, είτε κατακύρωσης 
της σύµβασης. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε την 
απόφαση κατακύρωσης. 

 

  ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ - ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

 

1. Το Γενικό Νοσοκοµείο Ηλείας δεν αποκαλύπτει πληροφορίες των οικονοµικών φορέων, τις οποίες 
έχουν χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές, συµπεριλαµβανοµένων, ενδεικτικά, των τεχνικών ή εµπορικών 
απορρήτων και των εµπιστευτικών πτυχών των προσφορών. 

2. Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού 
ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις 

σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης 
πληροφορίας. 

3. ∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις προσφερόµενες 
ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιµοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 

 

ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού µε γνωµοδότησή της προς  το ∆.Σ. που 
αποφασίζει σχετικά, µπορεί να προτείνει: 

α) Την κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη την ποσότητα ή µέρος αυτής, 

β) Τη µαταίωση της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης και την επανάληψη της διαδικασίας µε 
τροποποίηση ή µη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 

γ) Τη διενέργεια κλήρωσης µεταξύ ισότιµων προσφορών. 
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Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία [Συμβάσεις άνω των ορίων] 

  

Μετά  την 31
η
 -12-2016 Ο οικονομικός φορέας υποβάλλει τις ενστάσεις - προσφυγές ηλεκτρονικά, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα  από την κείμενη νομοθεσία τα άρθρα 345 έως και 373 του ν. 4412/2016, 

(εφόσον τεθεί σε ισχύ) 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσµίες για την αναστολή της σύναψης 
της σύµβασης. Το Γενικό Νοσοκοµείο Ηλείας   κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε 
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 
προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, µε κάθε πρόσφορο τρόπο σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 
στο άρθρο 105 του άρθρου 4412/2016. 

2. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον ο φορέας δεν την 
κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και 
ιδίως η σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στις κείµενες διατάξεις 
βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις 
αναστολών επί αυτών, 

β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει 
επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016. 

3. Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, ο φορέας προσκαλεί 
τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

4. Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 
υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του νοσοκοµείου η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, 
µόνο βάσει τιµής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

1. Η σύµβαση καταρτίζεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα 
µέρη. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που τη συνοδεύουν και 
την προσφορά του µειοδότη που έγινε αποδεκτή από το φορέας, καθώς και τις τυχούσες τροποποιήσεις 
όρων που και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη έγιναν αποδεκτές. 

Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία και περιλαµβάνει 
τουλάχιστον τα εξής: 

- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύµβασης. 
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- Τα συµβαλλόµενα µέρη. 

- Τις προς παροχή υπηρεσίες και τις ποσότητες αυτών. 

- Την συµφωνηθείσα τιµή. 

- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς παροχή υπηρεσιών. 

- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα και µε την προσφορά του αναδόχου. 

- Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις. 

- Τον τρόπο παραλαβής. 

- Τον τρόπο πληρωµής. 

- Τις διατάξεις εκτέλεσης της υπηρεσίας. 

- Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

- Τις προβλεπόµενες ρήτρες. 

 

2. Η σύµβαση υπογράφεται για λογαριασµό του Νοσοκοµείου από τον ∆ιοικητή .Το αντικείµενο της 
σύµβασης θα παραµείνει αναλλοίωτο κατά την εκτέλεσή της. Η σύµβαση τροποποιείται µόνο όταν 
συµφωνήσουν και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής 
αξιολόγησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016. 

 

3.  Η Σύµβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για δώδεκα (12) µήνες. Το Νοσοκοµείο δύναται να λύει τη 

σύµβαση οποτεδήποτε και πριν τη λήξη της ισχύος της εφόσον έχει υπογράψει σύµβαση προµήθειας για τα 

ίδια είδη ή ρυθµιστεί διαφορετικά από την ΕΠΥ ή την 6η Υ.ΠΕ.,χωρίς οιοδήποτε δικαίωµα αποζηµίωσης ή 

άλλης αξίωσης από τον προµηθευτή.  

 

4. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 

α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε 
υπολείπεται της συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται ως ασήµαντο από το αρµόδιο όργανο και έχει 
παρέλθει η καταληκτική ηµεροµηνία για την περαίωση της σύµβασης που έχει τεθεί στην διακήρυξη. 

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν. 

γ) Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 
εκπτώσεις και 

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και 
αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση. 
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ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της προµήθειας αρµόδιες είναι οι τριµελείς Επιτροπές 
παρακολούθησης και παραλαβής.  

Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέµατα παραλαβής του φυσικού αντικειµένου της σύµβασης, 
προβαίνοντας, σε µακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή 
αντικειµένου της σύµβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύµβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα 
σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύµβασης 
και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβληµένων µέτρων 
λόγω µη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρµόδιου αποφαινοµένου οργάνου µπορεί να 
συγκροτείται δευτεροβάθµια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής µε τις παραπάνω αρµοδιότητες. 

 

ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από 
κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου: 

α) εφόσον δεν προσήλθε για την υπογραφή της σύµβασης εντός του χρόνου που ορίστηκε στην 
πρόσκληση από την αναθέτουσα αρχή, 

2. Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση όταν: 

α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε  µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

3. Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, 
επιβάλλονται, µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου 
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι 
παρακάτω κυρώσεις: 

α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κατά περίπτωση. 

β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύµβαση ανάδοχο είτε 
από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε µε κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε µε κατάπτωση της 
εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισµός των τόκων γίνεται από την ηµεροµηνία λήψης της 
προκαταβολής από τον προµηθευτή µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως 
εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την 
ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της επιστροφής της, µε το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο 
υπερηµερίας. 

Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο των συµβάσεων 
προµηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου κατά τα 
ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 74. 
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ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. 

Η πληρωµή θα γίνεται µε χρηµατικό ένταλµα. Μετά το Οριστικό Τµηµατικό Πρωτόκολλο παραλαβής των 
ειδών και εφ’ όσον δεν παρατηρηθεί καµία διαφορά από τις τεχνικές προδιαγραφές θα καταβληθεί το 
100% του αντίστοιχου συµβατικού τιµήµατος. 

Για την πληρωµή τηρούνται οι διατάξεις του Ν. 4152/13. 

 

∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 

Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, κηρύκεια δικαιώµατα, χαρτόσηµα και τυχόν έξοδα ελέγχου, καθώς και οι 
εξής  κρατήσεις  

α) κράτηση 0,06%  υπερ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων Ν.4412/2016 παρ.7 του 
άρθρου 375  ,Χαρτόσηµο 3,%  και ΟΓΑ Χαρτοσήµου 20%  
β) Φόρος 1% 
 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 

Η Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού στάλθηκε για δηµοσίευση:  
1. Στο «Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων» της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης στις 18/01/2017. 
2. Στον ελληνικό τύπο στις 18/01/2017,  
Α) «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»  
Β) «∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ ΑΘΗΝΩΝ»  
Γ) «ΠΡΩΤΗ»  
∆) ΠΡΩΙΝΗ» 
4. Αναρτήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜ∆ΗΣ και στην ιστοσελίδα του 
νοσοκοµείου στη  διεύθυνση (www.nosokomeiopyrgoy.gr). 
5. Ανάρτηση στους Πίνακες ανακοινώσεων (Ν.Μ. Πύργου, Επιµελητήρια).  
6. ∆ιατίθεται σε ηλεκτρονική µορφή, µέσω του διαδικτύου στις διευθύνσεις www.promitheus.gov.gr 
ΕΣΗ∆ΗΣ 
 
 
                                                                                                 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

                                                                                                                     ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  ΗΛΕΙΑΣ 

                                                                                                                       ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 
ΜΕΡΟΣ Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

[ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ] 
 
 

Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία και συντήρηση όλων των 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού που είναι εγκατεστημένος στο Γ. Ν. 

Πύργου, όλο το εικοσιτετράωρο και όλες τις ημέρες του μήνα, κατά την διάρκεια της σύμβασης. Επίσης 

ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος έναντι των Δικαστικών Αρχών για οποιοδήποτε πρόβλημα λειτουργίας 

των Η/Μ εγκαταστάσεων που μπορεί να συνεπάγεται αστικές και ποινικές ευθύνες, καθώς και έναντι 

οποιασδήποτε διεκδίκησης προκύψει λόγω μη σωστής λειτουργίας των εγκαταστάσεων από ασθενείς, 

προσωπικό ή εργαζόμενους του Νοσοκομείου. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι εγκαταστάσεις: κλιματισμού (ψύξη και θέρμανση), ύδρευσης, αποχέτευσης, 

άρδευσης, ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, υποσταθμού μέσης τάσης, ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, 

UPS, ιατρικών αερίων, προπανίου, πεπιεσμένου αέρα, κενού, ατμού (ατμολέβητες, ανεμογεννήτριες και 

δίκτυα ατμού), χημικής εξουδετέρωσης, θερμικής απολύμανσης, ραδιενεργών, ιατροτεχνολογικού 

εξοπλισμού (αντιμετώπιση πρώτου βαθμού βλάβης) κ.λπ. 

Σημειώνεται ότι η συντήρηση των εγκαταστάσεων των ανελκυστήρων είναι εκτός των υποχρεώσεων 

του συγκεκριμένου αναδόχου, ο οποίος όμως είναι υποχρεωμένος να διαθέτει εκπαιδευμένο 

προσωπικό για τους αναγκαίους απεγκλωβισμούς. Σημειώνεται ότι το Νοσοκομείο μπορεί να 

υποστηρίξει τη συντήρηση ορισμένων κύριων βασικών μηχανημάτων (κεντρικοί ψύκτες, 

μετασχηματιστές κλπ.) για τα οποία απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις, με τη σύναψη αντιστοίχων 

συμβολαίων συντήρησης με τους αντιπροσώπους των μηχανημάτων αυτών ανεξάρτητα από τον 

ανάδοχο της συντήρησης. 

Ο ανάδοχος θα παραδίδει καθημερινά, στην Τεχνική Υπηρεσία, αναφορά με τα προβλήματα που 

εμφανίσθηκαν στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου, καθώς και τον τρόπο που αυτά 

αντιμετωπίσθηκαν. 

Ο ανάδοχος θα εφοδιάσει το προσωπικό του με τα απαραίτητα εργαλεία και συσκευές που απαιτούνται 

για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης για την καλή λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων. 

Το πρόγραμμα εργασίας του προσωπικού του αναδόχου θα υποβάλλεται από τον ανάδοχο στην Τεχνική 

Υπηρεσία του Νοσοκομείου. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται προσωπικό για εργασία πέραν του 

8ώρου σε καθημερινή βάση. 

Το προσωπικό του αναδόχου μαζί με το μόνιμο τεχνικό προσωπικό του Νοσοκομείου θα αποτελούν ένα 

ενιαίο λειτουργικά σύνολο, για την συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων και του αντίστοιχου 

εξοπλισμού του Νοσοκομείου. 

Η Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, θα μπορεί να απομακρύνει προσωπικό του αναδόχου, 

εάν αυτό δημιουργεί προβλήματα ή κριθεί ακατάλληλο για τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 

Όλα τα απαιτούμενα αναλώσιμα και μη υλικά συντήρησης (λιπαντικά, λαμπτήρες, αέρια, εξαρτήματα 

κ.λ.π.), θα προμηθεύονται με φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη του Νοσοκομείου. Ο ανάδοχος θα πρέπει 

να γνωστοποιεί εγγράφως στην Δ/νση της Τεχνικής Υπηρεσίας τις προβλεπόμενες ποσότητες των 

ανωτέρω υλικών. 

Στις περιπτώσεις βλαβών που προέρχονται από ελλιπή ή πλημμελή συντήρηση των εγκαταστάσεων ή 

εσφαλμένους χειρισμούς του προσωπικού του αναδόχου και γενικά λόγω υπαιτιότητάς τους, οι 

σχετικές δαπάνες της αποκατάστασης θα βαρύνουν τον ίδιο τον ανάδοχο. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επί όλων των παραπάνω καθώς και για ότι δεν γίνεται αναφορά, 

ισχύουν οι Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

      Ο ανάδοχος υποχρεούται: 

1. Να διαθέτει τα απαραίτητα άτομα τα οποία και θα απασχολεί υποχρεωτικά για την συντήρηση των 

Η/Μ εγκαταστάσεων και του αντίστοιχου εξοπλισμού του  Γ. Ν. Πύργου με τα οποία θα 

συμπληρώνει την υπάρχουσα Τεχνική Υπηρεσία του Γ. Ν. Πύργου, και θα λειτουργούν ως ένα ενιαίο 

σύνολο για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Νοσοκομείου. 
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2. Τα άτομα που θα απασχολεί , πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα που θα αποδειχθούν με 

την κατάθεση στην Υπηρεσία, επικυρωμένων αντιγράφων πτυχίων, αδειών κ.λπ. καθώς και 

βεβαιώσεων Δημ. Υπηρεσιών. 

3. Να τηρεί όλους τους σχετικούς νόμους για την εργασία (εργατική Νομοθεσία), τις αμοιβές, ωράρια 

εργασίας, κοινωνικές παροχές, αποζημιώσεις, φόρους, υγεία – ασφάλεια εργατών κ.λπ. και θα 

ευθύνεται έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από 

αυτές. 

4. Να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις προς το Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς φορείς και προς κάθε 

τρίτο. 

5. Να χρησιμοποιεί προσωπικό αποδεκτό στο Νοσοκομείο, ειδικευμένο, υγιές, άριστο στο είδος του, 

άψογο από πλευράς εργατικότητας, συνέπειας, ήθους, συμπεριφοράς απέναντι στους τρίτους και 

στο προσωπικό του Νοσοκομείου, ομοιόμορφης εμφάνισης με την ένδειξη «Τεχνικό Προσωπικό». 

6. Να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και να είναι 

αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν θα προέκυπτε 

στο προσωπικό του, ή σε άλλα άτομα, εξαιτίας χειρισμών στις εγκαταστάσεις ή πλημμελούς 

συντήρησης αυτών. 

7. Να χρησιμοποιεί αποκλειστικά το τεχνικό προσωπικό που είναι ασφαλισμένο απ’ αυτόν, στο 

αρμόδιο Ασφαλιστικό Ταμείο ή Οργανισμό. Το Νοσοκομείο διά της Δ/νσης Τεχνικού διατηρεί το 

δικαίωμα να απαγορεύει σε εργαζόμενο του αναδόχου να εργασθεί, εάν δεν αποδείξει ο ανάδοχος 

ότι είναι ασφαλισμένος. 

8. Να παρέχει στο προσωπικό τις νόμιμες άδειες, αναπαύσεις και να καλύπτει τα κενά από ασθένειες 

ή αδικαιολόγητες απουσίες για την εκπλήρωση των αναλαμβανομένων με την παρούσα, 

υποχρεώσεων έναντι του Νοσοκομείου. 

9. Να συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου σε κάθε θέμα 

που έχει σχέση με τις εκτελούμενες εργασίες. 

                                                                                                                   
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΟΡΟΛΟΓΙΑ – ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΩΝ 

 

   Όπου στα κείμενα γίνεται χρήση των παρακάτω όρων, η έννοια αυτών θα είναι η εξής: 

• «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» ή «ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ»: Το Γενικό Νοσοκομείο Πύργου. 

• «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»:   Το νομικό ή φυσικό πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται δια της συμβάσεως η εκτέλεση 

του έργου. 

• «ΕΡΓΟ»:   Το σύνολο των εργασιών και υποχρεώσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την συντήρηση των Η/Μ 

εγκαταστάσεων και εξοπλισμού αυτού που συμπεριλαμβάνονται στο αντικείμενο της σύμβασης. 

• «ΕΡΓΑΣΙΑ»:   Η κάθε είδους ενέργεια, επέμβαση ή φροντίδα που είναι απαραίτητη και αναγκαία για 

την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο καταρτίζεται η σύμβαση. 

• «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ»:   Το Γενικό Νοσοκομείο Πύργου. 

• «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ»:  Το σύνολο των εργασιών και υποχρεώσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ που περιλαμβάνονται 

στην παρ. 3. 

• «Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»:  Το σύνολο των Η/Μ εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και 

συσκευών του Νοσοκομείου είτε εντός των κτιρίων που λειτουργούν, είτε εκτός αυτών, πλην των 

ιατρικών μηχανημάτων. Συνοπτικά περιγράφεται ο εν λόγω εξοπλισμός ως ακολούθως. 

 

ΥΔΡΕΥΣΗ 

Α) Πιεστικό Σύστημα 

Β) Δίκτυο ύδρευσης (σωλήνες, βάνες, εδαφικά). 

Γ) Δεξαμενές νερού 

Δ) Boiler 

 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

Α) Αντλίες λημμάτων, αντλίες ακαθάρτων  και αντλίες όμβριων 

Β) Δίκτυο αποχέτευσης 
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ΘΕΡΜΑΝΣΗ 

Α) Λέβητες 

Β) Δίκτυο θέρμανσης (σωλήνες, βάνες, φίλτρα, εξαεριστικά κ.λ.π.) 

Γ) Δεξαμενές νερού 

Δ) Boiler 

 

ΨΥΞΗ 

Α) Ψύκτες  

Β) Δίκτυο ψύξης (σωλήνες, βάνες, φίλτρα, εξασφαλιστικά κ.λ.π.) 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – F.C.U. 

A) K.K.M., F.C.U. (καθαρισμός, φίλτρα, λίπανση κ.λ.π.) 

Β) Στόμιο αερισμού 

 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 

Α) Πυροσβεστικό συγκρότημα 

Β) Δίκτυο Πυρόσβεσης (σωλήνες, βάνες, πυροσβεστικές φωλιές, κρουνοί κ.λ.π.) 

Γ) Φιάλες κατάσβεσης CO2 και INERGEN 

Δ) Δίκτυο κατάσβεσης 

 

ΑΤΜΟΣ 

Α) Ατμογεννήτριες 

Β) Δίκτυο ατμού (βάνες, διαστολικά, φίλτρα ατμοπαγίδες, μειωτές, ασφαλιστικά κ.λ.π.) 

 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ – ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ- ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟ 

Α) Καθαρισμός , Λίπανση, φίλτρα 

 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

Α) Καθαρισμός , Λίπανση, φίλτρα 

 

ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ 

Α) Συμπιεστές ιατρικού αέρα 

Β) Συμπιεστές γενικού αέρα    Λίπανση, φίλτρα, λάδια, εξαρτήματα 

Γ) Συμπιεστές κενού 

Δ) Δίκτυο αυτών (σωλήνες, βάνες, μειωτές, φίλτρα, λήψεις αερίων κ.λ.π.) 

 

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ 

Α) Μετασχηματιστές  

Β) Πίνακες Μ.Τ.   Καθαρισμός, σύσφιξη, αντικατάσταση  

Γ) Πίνακας Χ.Τ.   υλικού, αλλαγή φίλτρων, λαδιών κ.λ.π. 

Δ) Η/Ζ 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

Α) Καθαρισμός, αντικατάσταση υλικού, σύσφιξη συνδέσεως κ.λ.π. 

 

 

ΔΙΚΤΥΟ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Α) Έλεγχος συνέχειας, αποκατάσταση φθορών, καθαρισμός κ.λ.π. 

 

ΔΙΚΤΥΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Α) Έλεγχος συνέχειας, αποκατάσταση φθορών, καθαρισμός κ.λ.π. 

 

ΑΣΘΕΝΗ 

Α) Συναγερμός  

Β) Ρολόγια 
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Γ) Κλήση αδελφής 

Δ) Προτεραιότητα 

Ε) Ενδοεπικοινωνία 

Ζ) T.V.- Ραδιόφωνο 

ΣΤ) Τηλεφωνικό δίκτυο 

Η) Έλεγχος καλής λειτουργίας  

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 

Α) Κεντρικός πίνακας 

Β) Πυρανιχνευτές  

 

ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ (ΨΥΓΕΙΑ) 

ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 

ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΣ 

ΦΙΛΤΡΑ Μ.Τ.Ν. 

ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ 

 
ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Η  συντήρηση αφορά και περιλαμβάνει την συνεχή, σε 24ωρη βάση και όλες τις ημέρες της 

εβδομάδας παρακολούθηση του Η/Μ εξοπλισμού του Νοσοκομείου, την εξασφάλιση της ομαλής 

λειτουργίας, την αντικατάσταση ή και επισκευή εξαρτημάτων ή συσκευών και μηχανημάτων, την 

αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης καθώς και την προληπτική συντήρηση. Ειδικότερα για ότι 

αφορά τις κεντρικές εγκαταστάσεις, στόχος είναι η πλήρης και αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικού 

ρεύματος ισχύος, νερού χρήσεως κρύου και ζεστού, νερού θέρμανσης, ατμού, κλιματισμένου αέρα, 

νερού πυρόσβεσης, παροχέτευσης ιατρικών αερίων και επεξεργασίας λυμάτων (εξουδετέρωση – 

χλωρίωση κλπ.) 

 

Επίσης η σωστή και αδιάλειπτη λειτουργία των κυκλωμάτων των ασθενών ρευμάτων. Στους υπό 

λειτουργία χώρους, εξασφαλίζεται πλην των ανωτέρω και η διατήρηση σε καλή κατάσταση και 

λειτουργία των φωτιστικών σωμάτων, πριζών, υδραυλικών παροχών και αποχετεύσεων, τοπικών 

στοιχείων κλιματισμού (FAN COILS), σωμάτων κεντρικής θέρμανσης και γενικότερα κάθε στοιχείου Η/Μ 

εγκαταστάσεων στους χώρους του Νοσοκομείου. 

Γενικώς στην ευθύνη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ περιλαμβάνεται κάθε εγκατάσταση, συσκευή, μηχάνημα κλπ. του 

Η/Μ εξοπλισμού πλην των ιατρικών μηχανημάτων.  

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος σε άμεση αποκατάσταση της καλής λειτουργίας των Η/Μ 

εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου, σε περίπτωση βλάβης. 

ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό σύμφωνα με τα 

όσα αναφέρονται παρακάτω και που θα επικουρείτε από το προσωπικό που τυχόν αναθέτει ο 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών συντήρησης για την καλή λειτουργία σύμφωνα 

με τις οδηγίες των κατασκευαστών και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τους κανονισμούς 

του Ελληνικού Κράτους, τις διατάξεις των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Υ.Α. Πύργου 

κ.λπ. ή συμπληρωματικά τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ξένων τεχνολογικά προηγμένων 

χωρών. 

     Στην ευθύνη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ανήκει η συνεχής και επί 24ώρου βάσεως καθ’ όλη την εβδομάδα 

συντήρηση των εγκαταστάσεων, εντός των ορίων ευθύνης.  Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα τηρεί όλους τους κανόνες 

λειτουργίας της εγκατάστασης, θα εκτελεί τις απαραίτητες εργασίες για την πρόληψη ζημιών, θα 

επισκευάζει και θα αποκαθιστά την λειτουργία σε περιπτώσεις βλαβών που οφείλονται σε πλημμελή 

συντήρηση και εν γένει υπαιτιότητά του. 

     Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να αποκαθιστά ζημιές που οφείλονται σε κανονική φθορά, σε 

ανωτέρα βία καθώς και σε ελαττωματικά υλικά ή πλημμελή εγκατάσταση. Γενικότερα Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

είναι υποχρεωμένος να εκτελεί όλες τις εργασίες και ενέργειες εκείνες που απαιτούνται για την ομαλή 
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λειτουργία και συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού του Νοσοκομείου. 

     Διευκρινίζεται ότι το προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ μαζί με το Τεχνικό Προσωπικό του Νοσοκομείου θα 

αποτελούν έναν ενιαίο λειτουργικά σύνολο, για την συντήρηση για την ομαλή λειτουργία των Η/Μ 

εγκαταστάσεων και του αντίστοιχου εξοπλισμού του Νοσοκομείου. Για κάθε ζήτημα συντονισμού, 

προγραμμάτων, ιδιομορφιών και δυσκολιών που είναι δυνατόν να προκύψουν λόγω της σύμπραξης των 

δυο πλευρών, τις τελικές αποφάσεις θα λαμβάνει η Διοίκηση του Νοσοκομείου, με σκοπό την εύρυθμη 

και ασφαλή λειτουργία του Νοσοκομείου. 

 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Στελέχωση προσωπικού – ειδικότητες 

     Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται: 

   Α. Να διαθέτει οκτώ (8) άτομα τα οποία και θα απασχολεί υποχρεωτικά για την λειτουργία και 

συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του Γ. Ν Ηλείας, με τα οποία θα συμπληρώνει την 

υπάρχουσα Τεχνική Υπηρεσία του Γ. Ν Ηλεία και θα λειτουργούν ως ένα ενιαίο σύνολο. 

   Β. Τα άτομα που θα απασχολεί πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα που θα αποδειχθούν με 

την κατάθεση στην Υπηρεσία επικυρωμένων αντιγράφων πτυχίων, αδειών κ.λ.π. καθώς και βεβαιώσεων 

Δημοσίων Υπηρεσιών. 

Υπεύθυνος του ΑΝΑΔΟΧΟΥ (1 άτομο)  με τα εξής ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα: 

• Να διαθέτει πτυχίο Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού του Πολυτεχνείου. 

• Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (αποδεικνύεται με παρουσίαση πτυχίου Lower). 

• Πολύ καλή γνώση Υπολογιστών και ιδιαίτερα απαιτείται εμπειρία σε Η/Μ εγκαταστάσεις που 

ελέγχονται από B.M.S (Κεντρική Παρακολούθηση Εγκαταστάσεων). 

• Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 5ετή σε κατασκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων.    

 

Υδραυλικοί (5 άτομα): Να διαθέτει ο ένας άδεια 3
ης 

 κατηγορίας. 

 

Ηλεκτρολόγος – ηλεκτροτεχνίτης (1 άτομα): Να διαθέτει άδεια ΣΤ’ κατηγορίας (Υποσταθμοί Μ.Τ.).   

 

Τεχνικών Δομικών (1 άτομο) 

Σε περίπτωση έλλειψης 3
ης

 κατηγορίας για τον υδραυλικό και ΣΤ΄ για τον ηλεκτρολόγο, η εταιρεία 

μπορεί να συμμετέχει με κατώτερες κατηγορίες αλλά υπεύθυνος θα είναι ο Υπεύθυνος του ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

(Μηχανολόγος) με υπεύθυνη δήλωση του. 

Οι αποτελούντες το παραπάνω τεχνικό προσωπικό ζητείται να έχουν εμπειρία στην εργασία τους 

τουλάχιστον πέντε (5) ετών και θεωρείται πρόσθετο προσόν να έχουν εργασθεί σε κατασκευή, 

συντήρηση ή λειτουργία Η/Μ εγκαταστάσεων Νοσοκομείου. 

Υποχρεώσεις προσωπικού και αναδόχου 

     Το προσωπικό με ευθύνη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, θα γνωρίζει άριστα τη 

δομή και λειτουργία των Η/Μ δικτύων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και συσκευών και θα έχει στη 

διάθεσή του όλο το 24ωρο τα απαραίτητα εργαλεία, σχέδια, prospectus, γραπτές οδηγίες κλπ. Ώστε να 

μπορεί ανά πάσα στιγμή να επέμβει για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης προκύψει. 

     Το προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα καλύπτει την συντήρηση του Νοσοκομείου σε 24ωρη βάση και 

όλες τις ημέρες της εβδομάδας, εργάσιμες και μη. Το πρόγραμμα κάθε βάρδιας εκδίδεται σε 

δεκαπενθήμερη βάση και εγκρίνεται από το Νοσοκομείο. Όλα τα μέλη του προσωπικού του ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

υπόκεινται στην έγκριση του Νοσοκομείου. 

     Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να στελεχώσει Γραφείο εντός του χώρου του Νοσοκομείου που θα 

απαντά σε 24ωρη βάση στις τηλεφωνικές κλήσεις αναφοράς βλαβών των υπαλλήλων του Νοσοκομείου. 

Η λειτουργία σε 24ωρη βάση του κινητού τηλεφώνου του Υπεύθυνου Συντήρησης είναι υποχρεωτική. 

Οι Τεχνικοί του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα φέρουν υποχρεωτικά πομποδέκτες. Το Προσωπικό επίσης θα είναι 

ενδεδυμένο με κατάλληλη στολή εργασίας. 

     Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να απομακρύνει από το εργοτάξιο αμέσως κάθε μέλος του προσωπικού που 

κρίνεται ως ακατάλληλο ή δείχνει αμέλεια ασυγχώρητη ως προς τα καθήκοντά του ή συμπεριφέρεται 

άπρεπα και να μην επαναπροσλάβει τούτο σε οποιαδήποτε εργασία που να έχει σχέση με το έργο χωρίς 

την συγκατάθεση του Νοσοκομείου. Υποχρέωση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ συντήρησης θα είναι επίσης, να 

διαθέτει το απαραίτητο εκπαιδευμένο προσωπικό για τους αναγκαίους απεγκλωβισμούς από τους 

ανελκυστήρες. 
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 

ΒΑΡΔΙΑ (8ΩΡΟ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ 

–ΑΝΑΛΥΣΗ  

ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ  

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Καθημερινή Πρωί   4 άτομα 

(1) ΕΝΑΣ 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 

(1)ΕΝΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 

(1)ΕΝΑΣ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 

(1)ΕΝΑΣ 

ΔΟΜΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 

Καθημερινή 

Απόγευμα  
1 άτομο 

(1)ΕΝΑΣ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 

 

Καθημερινή –

Νύχτα 
1 άτομο 

(1)ΕΝΑΣ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 

 

Σάββατο Πρωί  

Σάββατο 

Απόγευμα  

 Σάββατο Νύχτα 

1 άτομο 

ΑΝΑ ΒΑΡΔΙΑ 

(1)ΕΝΑΣ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 

 

Κυριακή -Αργίες  

 Πρωί  

Απόγευμα -  

Νύχτα 

1 άτομο  

ΑΝΑ ΒΑΡΔΙΑ 

(1)ΕΝΑΣ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 

 

 

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙ-ΑΠΟΓΕΥΜΑ-ΝΥΧΤΑ ΘΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΜ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΟ 

24ΩΡΟ ΓΙΑ  ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ: 3 ΑΤΟΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ  

ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΓΙΕΣ –ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΠΡΩΙ-ΑΠΟΓΕΥΜΑ-ΝΥΧΤΑ ΘΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΜ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΟ 24ΩΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ: 3 ΑΤΟΜΑ  ΣΥΝΟΛΙΚΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΤΟ 24ΩΡΟ:  

6 ΑΤΟΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ  

 

 Ο  ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΘΑ  ΕΧΕΙ  ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ  ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΟΙΣΤΑΝΤΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝ 

ΛΟΓΩ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ  ΚΑΙ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ –ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ . 

ΘΑ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ  ΤΗΝ ΠΡΩΙΝΗ ΒΑΡΔΙΑ  (8ΩΡΟ ),ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ 

ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ  ,ΕΝΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ- ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ  ΒΑΡΔΙΕΣ  ΚΑΘΩΣ ΤΙΣ  ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΕΣ  

ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ (ON CALL)   ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΑΝΑΓΚΗΣ, ΩΣΤΕ 

ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΕΙ ΑΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ. 

 Η  οικονομική προσφορά θα πρέπει είναι σύμφωνη με την σχετική Νομοθεσία ( Εθνική Γενική 

Συλλογική Σύμβαση εργασίας)  



 - 36 - 

 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

Το (υπαλληλικό) Τεχνικό Προσωπικό λειτουργίας και συντήρησης που διαθέτει ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ 

(Ηλεκτρολόγοι, Υδραυλικοί κ.λ.π) εντάσσεται σε ένα ενιαίο πρόγραμμα εργασίας που υποβάλλεται από 

τον ΑΝΑΔΟΧΟ και εγκρίνεται από το Νοσοκομείο. 

Εάν κατά τη διάρκεια της σύμβασης προσληφθεί νέο προσωπικό λειτουργίας και συντήρησης θα τίθεται 

στη διάθεσης του ΑΝΑΔΟΧΟΥ προκειμένου να υποστεί την εκπαίδευση και να εξοικειωθεί με τις 

εγκαταστάσεις εργαζόμενο, μαζί με το προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και το ήδη υπάρχον προσωπικό του 

Νοσοκομείου. 

 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

     Τα απαιτούμενα αναλώσιμα υλικά για την λειτουργία και συντήρηση όπως καύσιμα, λιπαντικά, 

αέρια, υλικά καθαρισμού κ.λ.π. καθώς επίσης και όλα τα ανταλλακτικά που απαιτούνται (πλην των 

περιπτώσεων βλαβών υπαιτιότητα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ), προμηθεύονται με μέριμνα του ΕΡΓΟΔΟΤΗ και η 

σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον ίδιο. 

     Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται όπως εντός δυο μηνών από της υπογραφής της συμβάσεως, παραδώσει 

στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ πίνακα των απαιτούμενων βασικών ανταλλακτικών και αναλώσιμων υλικών για την 

συντήρηση των Η/Μ εξοπλισμού του Νοσοκομείου. 

     Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να εφοδιάσει το προσωπικό του με τα απαραίτητα εργαλεία, όργανα, 

συσκευές και γενικά όλα τα απαραίτητα μέσα που απαιτούνται για την εργασία. 

 

 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

     Με την προληπτική συντήρηση εννοείται η σε τακτά διαστήματα και σύμφωνα με τις οδηγίες των 

κατασκευαστών, επιθεώρηση, έγκαιρη αλλαγή φθαρτών εξαρτημάτων, αντικατάσταση ή συμπλήρωση 

λιπαντικών, έλεγχο και παροχή κατάλληλων οδηγιών για την διατήρηση της ομαλής λειτουργίας. 

     Στην προληπτική συντήρηση ανήκει και η έγκαιρη υπόμνηση για μεγαλύτερης έκτασης εργασίες ή για 

αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων. 

  

Έκταση προληπτικής συντήρησης 

     Όσον αφορά την έκταση προληπτικής συντήρησης Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει να διαθέσει όλο το 

απαιτούμενο προσωπικό για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών προληπτικής συντήρησης, 

σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, την ισχύουσα 

ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΔΕΥΑΠ κ.λ.π. 

     Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα καταχωρεί με συνέπεια και κάθε λεπτομέρεια στο ημερολόγιο του έργου όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία της προληπτικής συντήρησης (εκτελεσθείσες εργασίες και οδηγίες που δόθηκαν). 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

     Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ  υποχρεούται να οργανώσει και να παραδώσει στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ μέχρι την ημερομηνία 

λήξης της σύμβασης τα εξής: 

• Γραφείο συντήρησης με όλα τα απαραίτητα σχέδια, διαγράμματα, έντυπα που θα θέσει στην 

διάθεση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ και θα συλλέξει συμπληρωματικά ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ. 

• Καθηκοντολόγιο προσωπικού συντήρησης. 

• Φάκελο με πλήρεις οδηγίες για την προληπτική συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων. 

• Ημερολόγια που θα καταχωρούνται οι βλάβες και οι συντηρήσεις. 

• Καρτέλες και μητρώα λειτουργίας και συντήρησης των σημαντικότερων μηχανημάτων και 

συσκευών ή μερών των εγκαταστάσεων (π.χ. Υποσταθμός, Λεβητοστάσιο, Ψυχροστάσιο). 

     Στον ΑΝΑΔΟΧΟ θα διατεθούν οι χώροι που προβλέπονται για το τμήμα συντήρησης του Η/Μ 

εξοπλισμού του Νοσοκομείου καθώς και οι απαιτούμενοι αποθηκευτικοί χώροι και Διοικητικής 

υποστήριξης (γραφείο), προκειμένου ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ να εκτελέσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. 

 

 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

     Η συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού θα γίνεται σύμφωνα με: 
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• Την ισχύουσα Βιομηχανική Νομοθεσία (Β.Δ. 24 Νοεμ./17 Δεκ. 1953, όπως τροποποιήθηκε και 

συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και λοιπές ισχύουσας διατάξεις). 

• Τους ισχύοντες κανονισμούς, προδιαγραφές κ.λ.π. του Ελληνικού Κράτους, Τ.Ε.Ε., Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., 

Δ.Ε.Υ.Α. Πύργου κ.λ.π. 

• Τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεχνολογικά προηγμένων χωρών (Αμερικανικούς 

κ.λ.π.), όπου δεν υπάρχουν αντίστοιχοι Ελληνικοί ή είναι ανεπαρκείς. 

• Τις οδηγίες κατασκευαστών, των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων  και συσκευών. 

• Τους κανόνες της επιστήμης και της εμπειρίας. 

 

 

ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ - ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 

     Όλες οι συνεννοήσεις μεταξύ ΕΡΓΟΔΟΤΗ από το ένα μέρος και ΑΝΑΔΟΧΟΥ από το άλλο, είτε 

αφορούν την παροχή ή αίτηση οδηγιών είτε σε κάθε άλλη ενέργεια ή δήλωση, γίνονται οπωσδήποτε 

εγγράφως. 

     Η μη απάντηση εκ μέρους του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, σε εύλογο χρονικό διάστημα, επί αιτημάτων του 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ, δεν αποτελεί τεκμήριο αποδοχής του εκάστοτε αιτήματος. 

     Οι οποιασδήποτε φύσεως προφορικές συνεννοήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και κανένα από τα 

συμβαλλόμενα μέρη δεν έχει το δικαίωμα να τις επικαλεστεί με οποιονδήποτε τρόπο. Σε περίπτωση 

κατά την οποία, λόγω του επείγοντος του χαρακτήρα της, η εντολή δίδεται προφορικά, καταχωρείται 

στο ημερολόγιο του έργου. 

     Ως έδρα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ καθορίζεται το γραφείο που θα του διαθέσει προς χρήση ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ στα 

κτίρια του. 

 

 

 

 

ΕΛΕΓΧΟΙ – ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 

     Η τριμελής επιτροπή του Νοσοκομείου που θα οριστεί από τον Διοικητή, εποπτεύει το έργο και 

ενημερώνεται από τον ΑΝΑΔΟΧΟ. Μια φορά το μήνα τουλάχιστον επιθεωρεί το έργο παρουσία του 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΑΜΦΙΒΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ. 

     Αν κατά την πρόοδο των εργασιών ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ έχει τη γνώμη ότι εδόθη εντολή από το Νοσοκομείο 

για κάποια εργασία η οποία κάνει αμφίβολη την αποκατάσταση της βλάβης ή την λειτουργία 

εγκαταστάσεων ή έχει σαν συνέπεια παρέκκλισης από τους ισχύοντες κανονισμούς, τότε πρέπει πριν 

από την έναρξη κάθε σχετικής εργασίας να υποβάλλει άμεσα και χωρίς καθυστέρηση με έγγραφο στον 

ΕΡΓΟΔΟΤΗ τις αντιρρήσεις του. 

     Το ίδιο ισχύει για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά την κατά την γνώμη του μη τήρηση της σύμβασης από 

τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ. Κάθε παράλειψη έγγραφης αξίωσης θεωρείται ως συμφωνία του ΑΝΑΔΟΧΟΥ στις 

σχετικές ενέργειες του ΕΡΓΟΔΟΤΗ. 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ 

     Καθ’ όλο το διάστημα του χρόνο ισχύος της σύμβασης τηρείται από τον ΑΝΑΔΟΧΟ ημερολόγιο στο 

οποίο εγγράφεται καθημερινώς κάθε συμβάν που αφορά το έργο, καταχωρούνται όλες οι 

παρατηρούμενες βλάβες και ανωμαλίες καθώς και εργασίες που γίνονται για την άρση αυτών, οι 

εργασίες προληπτικής συντήρησης, ή οποιαδήποτε σχετικά στοιχεία στη σύμβαση απαιτούνται. Το 

ημερολόγιο αυτό φυλάσσεται στο γραφείο του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και αντίγραφο παραδίδεται κάθε εβδομάδα 

του Νοσοκομείου. 

 

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

     Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας των 

εργαζομένων. 

     Αρμόδιοι για έλεγχο και παρατηρήσεις είναι εκτός της Επιθεώρησης Εργασίας, οι ορισμένοι από τον 

ΕΡΓΟΔΟΤΗ Τεχνικοί Υγιεινής και ασφάλειας, καθώς και ο Γιατρός Εργασίας του Νοσοκομείου. 

 

ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΑΥΤΩΝ 
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     Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που στρέφεται κατά της ζωής. Υγείας, 

σωματικής ακεραιότητας, περιουσίας και οποιονδήποτε άλλων προσωπικών ή περιουσιακών υλικών ή 

άλλων αγαθών παντός τύπου, συμπεριλαμβανομένου του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, του προσωπικού του 

Νοσοκομείου, των ασθενών, των επισκεπτών, του εξοπλισμού του Νοσοκομείου, ο οποίος κίνδυνος 

προέρχεται από τη μη καλή εκτέλεση του έργου, τη μη εξασφάλιση της καλής και ασφαλούς 

λειτουργίας του Η/Μ εξοπλισμού. 

 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 

     Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να κάνει ασφάλιση υπέρ τρίτων από αναγνωρισμένη από το 

Ελληνικό Δημόσιο Ασφαλιστική Εταιρεία. Αποδεικτικό της ασφάλισης πρέπει να προσκομίσει 

απαραίτητα ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κατά την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης. Η ασφάλιση θα καλύπτει 

ολόκληρο το χρόνο που προβλέπεται από την εργολαβική σύμβαση, δηλαδή από την υπογραφή 

Σύμβασης του έργου και για το ποσό που καλύπτει κάθε πιθανή βλάβη, σωματική ή της περιουσίας, 

συμπεριλαμβανομένων του Προσωπικού του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, των ασθενών και των 

επισκεπτών του Νοσοκομείου.  

     Η ασφάλιση αυτή θα προσβλέπει την παραίτηση του δικαιώματος προσφυγής κατά του ΕΡΓΟΔΟΤΗ  

από τον ΑΝΑΔΟΧΟ, των υπεργολάβων και του προσωπικού αυτών και παντός εργαζομένου με 

οποιαδήποτε σχέση με τον ΑΝΑΔΟΧΟ του έργου όπως και κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία μπορεί 

να δημιουργηθεί οποιαδήποτε απαίτηση κατά του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, από ασθενείς, επισκέπτες κ.λ.π. 

     Η ασφάλιση υπέρ τρίτων δεν απαλλάσσει τον ΑΝΑΔΟΧΟ από τις συμβατικές του υποχρεώσεις, από 

την ισχύουσα νομοθεσία και από τις σχετικές διατάξεις περί ασφαλίσεως και προστασίας του 

προσωπικού που απασχολείται στο έργο. 

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

     Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή βλάβη η οποία θα προκληθεί από 

εργατικό ατύχημα σε Μηχανικούς, Εργοδηγούς, Τεχνίτες, Εργάτες ή άλλα πρόσωπα τα οποία 

χρησιμοποιεί. 

     Είναι υποχρεωμένος να απαλλάξει τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ από κάθε πληρωμή γι’ αυτές τις ζημιές ή βλάβες 

καθώς και για κάθε απαίτηση, ενέργεια, έξοδα και επιβαρύνσεις σχετικές με αυτές εκτός αν η ζημιά ή 

βλάβη γίνει από ενέργεια ή υπαιτιότητά του ή των αντιπροσώπων του ή των υπαλλήλων του. 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

     Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να ασφαλίζει το εργατικό και υπαλληλικό προσωπικό του που έχει 

σχέση με το έργο. Για τις αναγκαίες εισφορές ευθύνεται και επιβαρύνεται αποκλειστικά Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

και η αντίστοιχη δαπάνη συμπεριλαμβάνεται στην αμοιβή του. 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

 

 

                                                                                                       Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ  

 

 

 

                                                                                               ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
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   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 

Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 

Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 
αναθέτοντα φορέα (αφ) 

- Ονοµασία: Γενικό Νοσοκοµείο Ηλείας 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : 99221938 

- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: :     ΣΥΝΤΡΙΑ∆Α  Ε.Ο ΠΥΡΓΟΥ -ΠΑΤΡΩΝ /ΠΥΡΓΟΣ 

ΗΛΕΙΑΣ /27131 

- Τηλέφωνο: 2621082784 

- Ηλ. ταχυδροµείο:promithiesgnpyr@gmail.com  

- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): http:/www.nosokomeiopyrgoy .gr  

 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 

- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού 

CPV): ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ (Ηλεκτροµηχανολογικών  Εγκαταστάσεων)/CPV 45259000-7 

- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ:  

- Η σύµβαση αναφέρεται σε: Προµήθειες 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυµία:  

Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 

οικονοµικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει  

 

Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 

Αρµόδιος ή αρµόδιοιi : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδροµείο: 

∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 

τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, µικρή ή 

µεσαία επιχείρησηi; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας είναι 

εγγεγραµµένος σε επίσηµο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναµο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήµατος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου 
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Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της παρούσας 

ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην 

ενότητα Γ του παρόντος µέρους, συµπληρώστε το 

µέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου ή του 

πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθµό εγγραφής ή 

πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η 

εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την 

κατάταξη στον επίσηµο κατάλογο3: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούµενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις πληροφορίες που 
λείπουν στο µέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά 
περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 

σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης: 

ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκοµίσει βεβαίωση πληρωµής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 

πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη 

λάβει απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή 

διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
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Τρόπος συµµετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη διαδικασία 

σύναψης δηµόσιας σύµβασης από κοινού µε 

άλλους4; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους εµπλεκόµενους οικονοµικούς 

φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού φορέα στην 

ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, υπεύθυνος για 

συγκεκριµένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς φορείς 

που συµµετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης 

δηµόσιας σύµβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της συµµετέχουσας 

ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τµήµατα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος  ή των 

τµηµάτων για τα οποία ο οικονοµικός φορέας επιθυµεί 

να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας 

ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοµατεπώνυµο 

συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον τόπο 

γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδροµείο: [……] 
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Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία σχετικά µε 

την εκπροσώπηση (τις µορφές της, την έκταση, τον 

σκοπό …): 

[……] 

 

Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ5  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων οικονοµικών φορέων προκειµένου να 

ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται 

στο µέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο µέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις ενότητες Α και Β του 

παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συµπληρωµένο 

και υπογεγραµµένο από τους νοµίµους εκπροσώπους αυτών.  

Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν 

απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν 

πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του 

ο οικονοµικός φορέας για την εκτέλεση της σύµβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας, 

παρακαλείσθε να συµπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη IV και V για κάθε ένα από 

τους οικονοµικούς φορείς. 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού 

Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες6 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού: 

10. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση7· 
11. δωροδοκία8,9· 
12. απάτη10· 
13. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες11· 
14. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας12

· 

15. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων13. 

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος 

του οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου14 

το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται 

ανωτέρω (σηµεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η 

οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή 

στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
15
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Εάν ναι, αναφέρετε16: 

α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σηµεία 1 έως 6 αφορά 

και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 

απόφαση: 

 

α) Ηµεροµηνία:[   ],  

σηµείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού [……] και 

σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]17 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 

σχετικού λόγου αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»)18; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν
19

: [……] 

Η υποχρέωση αποκλεισµού οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως: 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε. - ΙΚΕ) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) 
στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωµή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης20, 
στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι 

τυχόν εγκατεστηµένος ; 

[] Ναι [] Όχι  
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Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσµευτική; 

- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια 

της περιόδου αποκλεισµού: 

2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε: 

δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συµπεριλαµβανόµενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των 

προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό 

διακανονισµό για την καταβολή τους ;21 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτοµερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτοµερείς πληροφορίες 

[……] 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 22 

[……][……][……] 

 

       Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό παράπτωµα 

Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή αφερεγγυότητα, 

σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό 

παράπτωµα 

Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι 
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αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τοµείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίου23; 

 

 

Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 

αυτού του λόγου αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 
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Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε 

από τις ακόλουθες καταστάσεις24 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συµβιβασµού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, 

ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία 

προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία: 

- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβανόµενης υπόψη της 

εφαρµοστέας εθνικής νοµοθεσίας και των 

µέτρων σχετικά µε τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηµατικής του λειτουργίας υπό αυτές αυτές 

τις περιστάσεις25 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρό 

επαγγελµατικό παράπτωµα26; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 
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πληροφορίες:  

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας συµφωνίες 

µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε σκοπό τη 

στρέβλωση του ανταγωνισµού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συµφερόντων27, λόγω της 

συµµετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύµβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεµένη µε αυτόν συµβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει µε άλλο τρόπο αναµειχθεί στην 
προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύµβασης28; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 
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Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια29 κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, 

προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα 

ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που 

είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούµενης σύµβασης , αποζηµιώσεις ή 

άλλες παρόµοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να επιβεβαιώσει 

ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 

από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε αθέµιτο 

τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, 

να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο 

πλεονέκτηµα στη διαδικασία ανάθεσης ή να 

παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος µέρους), ο οικονοµικός φορέας 

δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων κριτηρίων 

επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος στα 

σχετικά επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που 

τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος µέλος 

εγκατάστασής31; του: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συµβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονοµικός 

φορέας µέλος συγκεκριµένου οργανισµού για να 

έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε 

αν τη διαθέτει ο οικονοµικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια 

Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονοµικού φορέα των τριών τελευταίων οικονοµικών 

ετών είναι ο εξής : 

και/ή, 

1β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονοµικού φορέα των τριών τελευταίων οικονοµικών 

ετών είναι ο εξής32: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόµισµα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόµισµα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόµισµα 

 

(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόµισµα 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του 
οικονοµικού φορέα στον επιχειρηµατικό τοµέα που 

καλύπτεται από τη σύµβαση και προσδιορίζεται στη 

διακήρυξη των τριών τελευταίων οικονοµικών ετών 

είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονοµικού φορέα των τριών τελευταίων 

οικονοµικών ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη είναι ο εξής33: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόµισµα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόµισµα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόµισµα 

 

 

 

(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόµισµα 

 

 

 

Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 

Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα Απάντηση: 

1) Κατά τα τρία τελευταία έτη34, ο οικονοµικός φορέας 

έχει προβεί στις ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις 
αγαθών του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του 

είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε 

τα ποσά, τις ηµεροµηνίες και τους παραλήπτες 

δηµόσιους ή ιδιωτικούς35: 

Περιγραφ

ή 

ποσά ηµεροµη

νίες 

παραλήπτ

ες 
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2) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών : 

Ο οικονοµικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούµενα 

δείγµατα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων 

που θα προµηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας δηλώνει 

περαιτέρω ότι θα προσκοµίσει τα απαιτούµενα 

πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

3) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών: 

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να προσκοµίσει τα 

απαιτούµενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

επίσηµα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες 

αναγνωρισµένων ικανοτήτων, µε τα οποία βεβαιώνεται 

η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόµενη µε 

παραποµπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε 

πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύµβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια 

άλλα αποδεικτικά µέσα µπορούν να προσκοµιστούν: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να 

προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

ανεξάρτητους οργανισµούς που βεβαιώνουν ότι ο 

οικονοµικός φορέας συµµορφώνεται µε τα 

απαιτούµενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 

συµπεριλαµβανοµένης της προσβασιµότητας για 

άτοµα µε ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια 

άλλα αποδεικτικά µέσα µπορούν να προσκοµιστούν 

όσον αφορά το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να 

προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

ανεξάρτητους οργανισµούς που βεβαιώνουν ότι ο 

οικονοµικός φορέας συµµορφώνεται µε τα 

απαιτούµενα συστήµατα ή πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια 

άλλα αποδεικτικά µέσα µπορούν να προσκοµιστούν 

όσον αφορά τα συστήµατα ή πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα µέρη Ι – IV 

ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς καθυστέρηση, να 

προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται36, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας µε 

πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν37. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ... [προσδιορισµός της αναθέτουσας αρχής ή 

του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α], προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 

δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 

µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλώσης για τους σκοπούς τ... 

[προσδιορισµός της διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη δηµοσίευση στον εθνικό 

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)]. 

 

Ηµεροµηνία, τόπος 

υπογραφή:  
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i Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρµοδίων, όνοµα και επώνυµο, όσες φορές χρειάζεται. 

2 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και 
των µεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται µόνο για 
στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ µικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατοµµύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοµµύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ µικρές ούτε µικρές και οι οποίες απασχολούν 
λιγότερους από 250 εργαζοµένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια 
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια ευρώ. 

3 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

4 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

5  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους 

τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ 

του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται 

στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες 

απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

6 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η 

κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως 

δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

7 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

8
 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

9
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά 

όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά 

και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η 

κείμενη νομοθεσία). 

10
 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της 

Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε 

αυτήν Πρωτοκόλλων. 

11
 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την 

ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

12
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 
 
που 
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ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

13
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 

της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, 

σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της 

εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

14
 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

15
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

16
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

17
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

18
 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού 

που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

19
 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

20
 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

21
 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 

ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά 

των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 

σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το 

τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

22
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

23
 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

24 
 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

i
5 Άρθρο 73 παρ. 5. 

i
6 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ 

άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

i
7 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
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i
8 Πρβλ άρθρο 48. 

29
  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

30
 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 

οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

31
  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

32
  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

33
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει 

τα τρία έτη. 

34
 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και 

ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

35
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

36
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

37
 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, 

αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα 

αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική 

συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’  

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
Στοιχεία οικονοµικού φορέα 
-Επωνυµία……………………………………………. 
-ΑΦΜ………………………………………………… 
-∆ΟΥ…………………………………………………. 
-∆ιεύθυνση…………………………………………… 
-Τηλ…………………………………………………... 
-FAX..………………………………………………... 
-Email..……………………………………………….. 
 

Ηµεροµηνία..…./.…../…….             
 

Προς : ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΠΥΡΓΟΥ 
Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ 

 
 

Σας υποβάλουµε την οικονοµική µας προσφορά για τη διακήρυξη …………. για 
……………………………………, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα : 
 

 

 

Α/Α 

ΕΙΔΟΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

Μονάδα 

Μέτρησης 

 

 

Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

χωρίς ΦΠΑ 

Συνολική 

Τιμή Χωρίς 

ΦΠΑ 

 

 

ΦΠΑ 

 

Τελική 

Τιμή με 

ΦΠΑ 

        

        

        

        

        

        

ΣΥΝΟΛΑ    

 

 

 

 

 Υπογραφή – Σφραγίδα 

 

* Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να διαµορφώσουν το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς µε 

διαφορετικό τρόπο και να συµπεριλάβουν τις πληροφορίες που επιθυµούν, αρκεί να περιλαµβάνονται µε 

σαφήνεια και ακρίβεια οι ελάχιστες απαιτήσεις που απαιτούνται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
Ονοµασία  
Τράπεζας:______________________________________________________  
Κατάστηµα:______________________________________________  
(∆/νση οδός- αριθµός Τ.Κ. – FAX) ____________________________  
Ηµεροµηνία Έκδοσης: _____________________________________  
Προς : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ………….. ΕΥΡΩ  
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος 
της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας 
……………ΑΦΜ………  Οδός …………. Αριθµός….Τ.Κ. ……] ή  
[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  
α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  
β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  
γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και 
εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας],  
και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύµβασης µε 
αριθµό................... που αφορά στο διαγωνισµό  της ……………µε αντικείµενο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ 
(Ηλεκτροµηχανολογικών  Εγκαταστάσεων)»/ συνολικής αξίας  143.910,00 ευρώ, σύµφωνα µε 
τη µε αριθµό………………..∆ιακήρυξή σας.  
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να 
σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και 
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την 
έγγραφη ειδοποίησή σας.  
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή 
σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική 
υποχρέωση.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης                    υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.  
 
 
 
 (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ’αριθµ. 

 

 

 

ΜΕΤΑΞΥ ΤOY Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ 

Ν.Μ.ΠΥΡΓΟΥ 

ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ : …………………………. 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ……………………………… 

 

 

Συµβατικού Τιµήµατος    #......................# € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ……./…………. 
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Στον Πύργο  σήµερα την ……….. του έτους ………., οι πιο κάτω συµβαλλόµενοι: 

 

Αφενός 

 

Το Γενικό Νοσοκοµείο Ηλείας Ν.Μ.ΠΥΡΓΟΥ που εδρεύει στο Πύργο  και εκπροσωπείται νόµιµα για την 

υπογραφή της παρούσας από …………………………………………………… και το οποίο στο εξής θα 

αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» 

 

και αφετέρου 

 

Η εταιρεία µε την επωνυµία ………. που εδρεύει στην ……… ., έχει ΑΦΜ ………. υπάγεται στη ∆ΟΥ: 

……………. και εκπροσωπείται νόµιµα από τον κα……………. …………………………………., και η οποία 

στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση ως «ο Προµηθευτής», 

Λαµβάνοντας υπόψη : 

 

1) Την υπ. αριθ. ………….. διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής για την προµήθεια «…………..». 

2) Την από ………… και µε αριθ. Πρωτ. ……………. προσφορά του Προµηθευτή που υποβλήθηκε στο 

πλαίσιο του διαγωνισµού της προαναφερόµενης διακήρυξης. 

3) Την υπ. Αριθ ……… απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, µε την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσµα 

του διαγωνισµού της προαναφερόµενης διακήρυξης, στον Προµηθευτή. 

Συµφώνησαν και έκαναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ µε έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαµβάνονται 

τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax, 

κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής µε αυτόν 

και αυτός µε υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισµό αυτό. 

 

∆ιοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής  στον Προµηθευτή  σχετικά µε την υλοποίηση της 

προµήθειας. 
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Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφηµένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό 

που εκδίδεται βάσει της Σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφηµάτων και 

των τηλεοµοιοτυπιών. 

Προµήθεια: «………………………», όπως εξειδικεύεται στη Σύµβαση. 

Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της σύµβασης:  ……….       Ηµέρα: ………….. 

 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής  (ΕΠΠ): Το αρµόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από 

την Αναθέτουσα Αρχή, µε βασικές αρµοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της 

σύµβασης του έργου και την παραλαβή της προµήθειας  (τµηµατική – οριστική). 

Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάµεσα ή τελικά  προϊόντα  που ο Προµηθευτής θα παραδώσει ή οφείλει να 

παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύµφωνα µε τη Σύµβαση. 

Προθεσµίες: τα αναφερόµενα στη Σύµβαση χρονικά διαστήµατα σε Ηµέρες, που αρχίζουν να 

υπολογίζονται από την εποµένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύµβαση ως 

αφετηρία. Όταν η τελευταία ηµέρα του χρονικού διαστήµατος συµπίπτει µε µη εργάσιµη ηµέρα, η 

προθεσµία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιµης ηµέρας µετά την τελευταία ηµέρα του χρονικού 

διαστήµατος. 

Προσφορά: η από  ………..  προσφορά του Προµηθευτή προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

Σύµβαση: η παρούσα συµφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συµβαλλόµενα µέρη για την 

εκτέλεση της προµήθειας, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συµπληρωθεί. 

Συµβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Προµηθευτή, καθώς 

και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συµπληρώνουν και περιλαµβάνουν κατά σειρά ισχύος : α) τη 

Σύµβαση, β) τη ∆ιακήρυξη, γ) την Προσφορά του Προµηθευτή. 

Συµβατικό τίµηµα: #................€#  € µε ΦΠΑ 

 

ΑΡΘΡΟ 2:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Προµηθευτής  αναλαµβάνει, έναντι της αµοιβής 

που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση της προµήθειας «………………».  

Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε την προσφορά του Προµηθευτή, σε συνδυασµό µε 

τους όρους της …….. διακήρυξης και την υπ’ αριθµ. ……….. απόφαση κατακύρωσης της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

Συγκεκριµένα η προµήθεια περιλαµβάνει την  προµήθεια …………………… ως κάτωθι: 
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Α/Α 

 

ΕΙ∆ΟΣ 
 

 

Μ/M 

 

ΠΟΣ/ΤΑ 

ΤIMH 

XΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚ

Η ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

 

ΦΠΑ 

ΤΕΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 

         

         

         

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: ………€   

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:   ………€ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3.ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

 

Η τµηµατική προµήθεια θα ορίζεται κάθε φορά, έπειτα από έγγραφη παραγγελία από το αντίστοιχο 

τµήµα του Νοσοκοµείου, ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες των τµηµάτων. 

 

ΑΡΘΡΟ 4. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

 

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης της Σύµβασης  ορίζεται σε ένα έτος, ήτοι από …………. έως 

………………...  

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

Σε περίπτωση που η προµήθεια παραδοθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, όπως διαµορφώθηκε 

µε τυχόν µετάθεση και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται οι 

κυρώσεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 207. 

 

ΑΡΘΡΟ 6.  ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

Η αµοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Προµηθευτή  ανέρχεται στο ποσό 

………… ευρώ (………..€ )  πλέον  ΦΠΑ ήτοι ………. ευρώ και ………. λεπτών (…………..€). Ο 

Προµηθευτής αναλαµβάνει την εκτέλεση της σύµβασης θεωρώντας το συµβατικό αντάλλαγµα επαρκές, 

νόµιµο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειµένου της παρούσας µετά από συνολική έρευνα που 

πραγµατοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίµηµα περιλαµβάνονται όλες οι 
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ενδεχόµενες αµοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Προµηθευτή  για την εκτέλεση της Προµήθειας, 

χωρίς καµία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Οι πληρωµές θα γίνονται µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών και δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε 

ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. Η υποβολή του 

τιµολογίου θα γίνεται ξεχωριστά στην κάθε Νοσηλευτική Μονάδα.  

Ο Προµηθευτής  επιβαρύνεται µε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

διατάξεις (Ν. 2238/94, ΦΕΚ 151 / Α / 94, Ν.4172/2013 ΦΕΚ 167/ Α / 2013 άρθρα 61,62 & 64 όπως εκάστοτε 

ισχύει). 

Στην αµοιβή του Προµηθευτή  χωρίς ΦΠΑ, περιλαµβάνονται οι  υπέρ τρίτων νόµιµες κρατήσεις, ως και 

κάθε άλλη επιβάρυνση: 

Όλα τα τιµήµατα της παρούσας Σύµβασης (συνολικά και τιµές µονάδος), παραµένουν σταθερά και δεν 

υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συµβατική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της 

προµήθειας. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Προµηθευτής  κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη µε αριθµό 

…………………………. εγγυητική επιστολή της …………….. ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ποσού …………………….. ευρώ 

(………………. €) (5% της συµφωνούµενης µε την παρούσα αµοιβής του Προµηθευτή, χωρίς τον φόρο 

προστιθέµενης αξίας), ισχύος µέχρι την επιστροφή της, η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο 

υπόδειγµα της ∆ιακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 

 Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προµήθειας, ο Προµηθευτής θα πρέπει να συνεργάζεται στενά µε 

την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά 

µε την εκτέλεση της προµήθειας. 

Απαγορεύεται στον Προµηθευτή να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που 

απορρέουν για αυτόν από την παρούσα. 

Ο προµηθευτής καθ’ όλη την διάρκεια της σύµβασης οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, συλλογικές συµβάσεις, που έχουν 

θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
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Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσεων, στο 

µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

Ο Προµηθευτής, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός 

που εµπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την 

Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσµίας είκοσι (20) 

ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να αναστείλει την εφαρµογή µέρους ή του συνόλου της 

παρούσας µε έγγραφη γνωστοποίηση στον Προµηθευτή  σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Ν. 4412/2016 

άρθρο 133. Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, 

η ηµεροµηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούµενη διάρκεια της. Από την ηµεροµηνία έναρξης 

της αναστολής ο  Προµηθευτής απαλλάσσεται εκείνων των συµβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση 

των οποίων έχει ανασταλεί. 

Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Προµηθευτή  που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης 

της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύµβαση λύεται αυτοδίκαια από την 

ηµέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του ∆ηµοσίου και η 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα. 

Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύµβασης γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 132 

του Ν. 4412/2016. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η σύµβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα του άρθρου 202 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 12. ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Ο Ν. 4412/2016, η ………. διακήρυξη του σχετικού διαγωνισµού και η από ……… κατατεθείσα προσφορά 

του Προµηθευτή  αποτελούν συµπληρωµατικά της παρούσας σύµβασης συµβατικά τεύχη. Σε 

περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθµισης µεταξύ των συµβατικών τευχών , η σειρά 

προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη: 

α) Η παρούσα σύµβαση 

β) Ο Ν. 4412/2016 

γ) Η διακήρυξη του διαγωνισµού 
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δ) Η προσφορά του Προµηθευτή 

Για τα θέµατα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείµενο ή έγγραφο ή στοιχείο 

προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή µπορεί να ληφθεί υπ΄ όψη για την ερµηνεία των όρων 

της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύµβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 13. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

 

Ο Προµηθευτής  και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθµίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα 

προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύµβασης που θα υπογραφεί, µε 

βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριµένα τα δικαστήρια 

Πύργου, σύµφωνα µε το άρθρο 175 Ν. 4412/2016. 

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε δύο πρωτότυπα, ένα έλαβε έκαστο συµβαλλόµενο 

µέρος. 

                                                     ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ  

    Ν.Μ.ΠΥΡΓΟΥ                                                                                                        ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

 

 

 

 

 

                               
 

 

 

 

 

 

 

 


