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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Επωνυμία Ρανεπιςτθμιακό Γενικό Νοςοκομείο 
Αλεξανδροφπολθσ - Φορζασ Ρ.Γ.Ν. 
Αλεξανδροφπολθσ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΔΑΓΑΝΑ 

Ρόλθ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΘ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 68100 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS EL 511 

Τθλζφωνο 2551353101 

Φαξ 2551353409 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  prosfores@pgna.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Ρ. ΕΛΕΥΘΕΙΑΔΘΣ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) http://pgna.gr/ 

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL)  

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Νοςοκομείο και ανικει ςτθν 4θ Υγειονομικι Ρεριφζρεια Μακεδονίασ - Θράκθσ.   

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν υγείασ. (πρωτοβάκμιασ και 
δευτεροβάκμιασ) 

Εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο είναι το ελλθνικό δίκαιο όπωσ αυτό ιςχφει κατά τθν θμερομθνία διακιρυξθσ 
του διαγωνιςμοφ.  

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

γ)        Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: http://pgna.gr/  

δ) H θλεκτρονικι επικοινωνία απαιτεί τθν χριςθ εργαλείων και ςυςκευϊν που δεν είναι γενικϊσ 
διακζςιμα. Θ απεριόριςτθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα εν λόγω εργαλεία και 
ςυςκευζσ είναι δυνατι ςτθν διεφκυνςθ (URL): www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 
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1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ Ρεριφζρεια Ανατολικισ Μακεδονίασ και 
Θράκθσ, Κωδ. ΣΑ 0311. Θ δαπάνθ για τθν εν ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α. 9349 ςχετικι πίςτωςθ του 
προχπολογιςμοφ του Γενικοφ Νοςοκομείου Αλεξανδροφπολθσ 2021.  

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (αρικ. 
ενάρικ. ζργου 2020ΕΡ03110003) 

Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο υποζργο Νο 2 τθσ Ρράξθσ : «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ 
ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ τθσ Ρνευμονολογικισ Κλινικισ του Ρανεπιςτθμιακοφ 
Γενικοφ Νοςοκομείου Αλεξανδροφπολθσ» θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα 
«Ανατολικι Μακεδονία–Θράκθ 2014-2020» με βάςθ τθν Απόφαςθ Ζνταξθσ με αρ. πρωτ. 1447/17-03-2020 
του Ρεριφερειάρχθ Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ και ζχει λάβει κωδικό MIS 5056170. Θ παροφςα 
ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ 
Ε.Τ.Ρ.Α..) και από εκνικοφσ πόρουσ μζςω του ΡΔΕ. 

 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ τθσ 
Ρνευμονολογικισ Κλινικισ του Ρανεπιςτθμιακοφ Γενικοφ Νοςοκομείου Αλεξανδροφπολθσ ωσ κάτωκι: 

Υποζργο 2: Ρρομικεια ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ τθσ Ρνευμονολογικισ Κλινικισ του 
Ρανεπιςτθμιακοφ Γενικοφ Νοςοκομείου Αλεξανδροφπολθσ – τμιμα 2 

Α/
Α 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ CPV ΡΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΑΘΑΗ 
ΑΞΙΑ (€) 

ΦΡΑ (€) 
Ρ/Υ (€)  
με ΦΡΑ 

Α. Μονάδα Επεμβαηικήρ Πνεςμονολογίαρ 

1. 
Σφςτθμα 
βιντεοβρογχοςκόπθςθσ με τα 
εξισ υποςυςτιματα: 

   

 

 

 

32.903,23 

 

 

 

170.000,00 

1.1 

Βίντεο-υπζρθχο-
βρογχοςκόπιο επεμβατικοφ 
τφπου με δυνατότθτα λιψθσ 
βιοψιϊν (ΤΒΝΑ) 

33100000
-1 1 137.096,77 1.2 

Εφκαμπτο 
βιντεοβρογχοςκόπιο λεπτισ 
εξωτερικισ  διαμζτρου 

1.3 
Εφκαμπτο κεραπευτικό 
βιντεοβρογχοςκόπιο (High 
Definition) (2 τεμ.) 

1.4 
Τροχιλατοσ ζγχρωμοσ 
Υπερθχοτομογράφοσ  

2. 
Μθχάνθμα Ενδοβρογχικοφ 
NARROW BAND IMAGING και    
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Ενδοβρογχικοφ 
Αυτοφκοριςμοφ με τα εξισ 
υποςυςτιματα: 

2.1 
Μθχάνθμα Ενδοβρογχικοφ 
NARROW BAND IMAGING 33168100

-6 
1 56.451,61 13.548,39 70.000,00 

2.2 
Μθχάνθμα Ενδοβρογχικοφ 
Αυτοφκοριςμοφ 

3 
Αυτόματο πλυντιριο 
εφκαμπτων ενδοςκοπίων 

33100000
-1 

1 12.096,77 2.903,23 15.000,00 

4 

Ζγχρωμοσ 
Υπερθχοτομογράφοσ 
Διακωρακικισ εκτίμθςθσ 
βλαβϊν & λιψθσ βιοψιϊν 

33124120
-2 

1 24.193,55 5.806,45 30.000,00 

Β. Επγαζηήπιο Βπογσοκςτελιδικήρ Έκπλςζηρ 

5 
Φυγόκεντροσ για το 
εργαςτιριο 
βρογχοκυψελιδικισ ζκπλυςθσ 

33100000
-1 1 3.225,81 774,19 4.000,00 

  6 Freezer βακιάσ κατάψυξθσ 
33100000

-1 1 8.064,52 1.935,48 10.000,00 

Γ. Μονάδα Αςξημένηρ Φπονηίδαρ 

 7 Ραρακλίνιοσ αναπνευςτιρασ 
33157400

-9 2 19.354,84 4.645,16 24.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 8 260.483,87 62.516,13 323.000,00 

 

Ρροςφορζσ υποβάλλονται είτε α) για το ςφνολο του προκθρυχκζντοσ εξοπλιςμοφ είτε β) για ζνα ι 
περιςςότερα τμιματα του προκθρυχκζντοσ εξοπλιςμοφ. 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 323.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24 
% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 260.483,87€, ΦΡΑ: 62.516,13€). 

Θ τιμι των ειδϊν εξοπλιςμοφ δεν μπορεί να διαφοροποιείται από μονάδα ςε μονάδα. 

Θ διάρκεια των αντίςτοιχων ςυμβάςεων ορίηεται ωσ κάτωκι: 

 Σαράντα (40) θμζρεσ για τθν παράδοςθ των υλικϊν και δφο (2) ζτθ για τθν καλι λειτουργία του 
εξοπλιςμοφ. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΗΜA 
I τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

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

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 
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 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 ηος Ν. 4782/2021 (Φ.Ε.Κ. 36/Α/09.03.2021), «Εκζςγσπονιζμόρ, απλοποίηζη και 

αναμόπθωζη ηος πςθμιζηικού πλαιζίος ηων δημοζίων ζςμβάζεων, ειδικόηεπερ πςθμίζειρ 

ππομηθειών ζηοςρ ηομείρ ηηρ άμςναρ και ηηρ αζθάλειαρ και άλλερ διαηάξειρ για ηην 

ανάπηςξη, ηιρ ςποδομέρ και ηην ςγεία». 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 
2007 -2013», 

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

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

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

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

 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ 
των μελϊν τουσ με κλιρωςθ», 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και 
άλλεσ διατάξεισ”, 

 του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/10-7-2007) «Κανόνεσ δθμοςιότθτασ», 

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

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ 
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

 του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ.τθσ με 
αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ 
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ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

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

 του Ν. 3580/2007 «Ρρομικειεσ Φορζων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ 
Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 134 /18-6-2007), 

 του Ν. 3868/2010 «Αναβάκμιςθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Υγείασ και λοιπζσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ του 
Υπουργείου Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ» (Φ.Ε.Κ.129/Α/03 082010), 

 του Ν. 4172/2013 «Φορολογία ειςοδιµατοσ», άρκρο 64 παρακράτθςθ φόρου ειςοδιµατοσ 4% επί τθσ 
κακαρισ ςυµβατικισ αξίασ, 

 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) με αρικ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 17θσ 
Δεκεμβρίου 2013 «περί κακοριςμοφ κοινϊν διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ 
Ανάπτυξθσ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχισ, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλαςςασ και Αλιείασ και περί κακοριςμοφ γενικϊν 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 
Ταμείο Συνοχισ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλαςςασ και Αλιείασ και για τθν κατάργθςθ του 
Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1083/2006», 

 του Ρ.∆. 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α/21-3-2015) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια 
ζγγραφα και ςτοιχεία», 

 τθσ με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20–10–2016 (ΦΕΚ 3521/Β'/01–11–2016) Υπουργικισ Απόφαςθσ 
με κζμα «Τροποποίθςθ και αντικατάςταςθ τθσ υπ' αρικ. 81986/ΕΥΘΥ712/31–07–2015 (ΦΕΚ Β' 1822) 
υπουργικισ απόφαςθσ «Εκνικοί κανόνεσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν για τα προγράμματα ΕΣΡΑ 2014–
2020 – Ζλεγχοι νομιμότθτασ δθμοςίων ςυμβάςεων ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων ΕΣΡΑ 2014–2020 
από Αρχζσ Διαχείριςθσ και Ενδιάμεςουσ Φορείσ – Διαδικαςία ενςτάςεων επί των αποτελεςμάτων 
αξιολόγθςθσ πράξεων», 

 του Επικοινωνιακοφ Οδθγοφ που καταρτίςτθκε από τθν Εκνικι Αρχι Συντονιςμοφ του Υπουργείου 
Οικονομίασ, Υποδομϊν, Ναυτιλίασ & Τουριςμοφ, θ οποία ζχει τθν ευκφνθ για τθ διαμόρφωςθ και τθν 
παρακολοφκθςθ του πλαιςίου αρχϊν πλθροφόρθςθσ και επικοινωνίασ για το ΕΣΡΑ 2014-2020, 

 του N. 4472/2017  (ΦΕΚ Α-74/19.05.2017), «Συνταξιοδοτικζσ διατάξεισ Δθμοςίου και τροποποίθςθ 
διατάξεων του ν. 4387/2016, μζτρα εφαρμογισ των δθμοςιονομικϊν ςτόχων και μεταρρυκμίςεων, 
μζτρα κοινωνικισ ςτιριξθσ και εργαςιακζσ ρυκμίςεισ, Μεςοπρόκεςμο Ρλαίςιο Δθμοςιονομικισ 
Στρατθγικισ 2018-2021 και λοιπζσ διατάξεισ. (Κδρυςθ τθσ Εκνικισ Κεντρικισ Αρχισ Ρρομθκειϊν Υγείασ 
για τθν Κεντρικοποίθςθ Ρρομθκειϊν των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείασ Φορζων)», 

 τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ 2203 (ΦΕΚ 1926-Β/02.06.2017), «Κακοριςμόσ των ςυμβάςεων και των 
ςυμφωνιϊν πλαίςιο που διενεργοφνται από τθν Επιτροπι Ρρομθκειϊν Υγείασ ωσ Ε.Κ.Α.Α. για το 
δωδεκάμθνο που άρχεται τθν 1θ Ιουνίου 2017 και λιγει τθν 31θ Μαΐου 2018 - Κακοριςμόσ Κ.Α.Α. για 
τθν παροχι ςυγκεντρωτικϊν δραςτθριοτιτων αγορϊν για το δωδεκάμθνο που άρχεται τθν 1θ Ιουνίου 
2017 και λιγει τθν 31θ Μαΐου 2018», 

 τθσ με αρ. πρωτ. 4217/19-09-2019 (Κωδικόσ: ΑΜΘ83, Α/Α ΟΡΣ: 3830) πρόςκλθςθσ τθσ Ε.Υ.Δ.Ε.Ρ. 
Ρεριφζρειασ Ανατολικισ Μακεδονίασ - Θράκθσ για τθν υποβολι προτάςεων ςτο Επιχειρθςιακό 
Ρρόγραμμα «Ανατολικισ Μακεδονίασ - Θράκθσ», Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 03 «Υποδομζσ ανάπτυξθσ 
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ανκρϊπινου δυναμικοφ και ενίςχυςθσ τθσ Κοινωνικισ ςυνοχισ», ο οποίοσ ςυγχρθματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ με τίτλο «ΑΝΑΡΤΥΞΘ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘ ΥΡΟΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
Δράςθ 9α.18.1» και τισ ςχετικζσ τροποποιιςεισ αυτισ που επακολοφκθςαν 

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω. 

 

Τισ κάτωκι αποφάςεισ & ζγγραφα:  

- Τθν με αρ. πρωτ. 5946/10-11-2017 Απόφαςθ Διοικθτι ςχετικά µε τον οριςμό επιτροπισ ςφνταξθσ 
τεχνικϊν προδιαγραφϊν, 

- Τθ με αρ. πρωτ. Θ27/ΔΣ8/14-03-2018 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςχετικά µε τθν ζγκριςθ 
των τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ ςχετικισ επιτροπισ, 

- Τθν με αρ. πρωτ. Θ.19/ΔΣ20/17-12-2019 απόφαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςχετικά µε τθν ζγκριςθ 
ςκοπιμότθτασ τθσ προμικειασ 

- Απόφαςθ Διοικθτι με αρ.πρωτ. 5540/20-2-2020 ςχετικά µε τθν ζγκριςθ ςκοπιμότθτασ τθσ 
προμικειασ 

- Απόφαςθ τθσ 4θσ Υ.Ρ.Ε. με αρ.πρωτ. 50233/30-12-2019 ςχετικά µε τθν ζγκριςθ ςκοπιμότθτασ τθσ 
προμικειασ 

- Τθν υποβολι του Τεχνικοφ Δελτίου Ρράξθσ με αρικμό Δελτίου (ΚΩΔ.ΡΑΞΘΣ/MIS (ΟΡΣ)): 5056170 θ 
οποία ςυνιςτά και αίτθςθ χρθματοδότθςθσ του Δικαιοφχου «Ρανεπιςτθμιακό Γενικό Νοςοκομείο 
Αλεξανδροφπολθσ» προσ τθν Ε.Υ.Δ.Ε.Ρ. Ρεριφζρειασ Ανατολικισ Μακεδονίασ - Θράκθσ για τθν ζνταξθ 
τθσ πράξθσ ςτο Ε.Ρ. «Ανατολικισ Μακεδονίασ - Θράκθσ 2014-2020», 

- Τθν με αρ. πρωτ. 1447/17-03-2020 Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ με τίτλο «Ρρομικεια και 
εγκατάςταςθ Ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ τθσ Ρνευμονολογικισ Κλινικισ του 
Ρανεπιςτθμιακοφ Γενικοφ Νοςοκομείου Αλεξανδροφπολθσ» και MIS 5056170  ςτο Ε.Ρ. «Ανατολικισ 
Μακεδονίασ - Θράκθσ 2014-2020», 

- Τθν υπ. αρικμ. 08/20 Διακιρυξθ του Διεκνοφσ Ανοικτοφ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ του ΡΑ.Γ.Ν. 

Αλεξανδροφπολθσ με αντικείμενο τθν υλοποίθςθ τθσ Ρράξθσ «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ 

Ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ τθσ Ρνευμονολογικισ Κλινικισ του Ρανεπιςτθμιακοφ 

Γενικοφ Νοςοκομείου Αλεξανδροφπολθσ» με κωδικό ΟΡΣ (MIS) 5056170 

- Το γεγονόσ ότι για τισ διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ που αφοροφςαν τα είδθ με αρικμό 5, 6, 7, 8 και 11 τθσ 

διακιρυξθσ 08/20 δεν κατατζκθκε καμία προςφορά  

- Το γεγονόσ ότι για τισ διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ που αφοροφςαν τα είδθ 1, 2 και 5 τθσ διακιρυξθσ 

08/20 κατατζκθκε θ από 15/06/2020 Ρροςφυγι τθσ εταιρείασ «ΡΩΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΕΙΑ – 

ΑΝΤΙΡΟΣΩΡΕΙΕΣ ΙΑΤΙΚΩΝ ΕΡΙ=ΣΤΘΜΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, 

ΙΔΙΩΤΙΚΘ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» ενϊπιον τθσ Α.Ε.Ε.Ρ. 

- Τθν με αρ. 934/22-7-2020 Απόφαςθ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν, ςφμφωνα με 

τθν οποία γίνεται αποδεκτι θ προςφυγι τθσ εταιρείασ «ΡΩΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΕΙΑ – 
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ΑΝΤΙΡΟΣΩΡΕΙΕΣ ΙΑΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΘ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»  

- Τθν με αρ. πρωτ. Θ.60/ΔΣ15/31-08-2020 απόφαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου µε κζμα: 

A) «Ακφρωςθ τθσ υπϋαρικμ. 08/20 Διακιρυξθσ με αντικείμενο τθν υλοποίθςθ τθσ Ρράξθσ «Ρρομικεια 

και εγκατάςταςθ Ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ τθσ Ρνευμονολογικισ Κλινικισ του 

Ρανεπιςτθμιακοφ Γενικοφ Νοςοκομείου Αλεξανδροφπολθσ» με κωδικό ΟΡΣ (MIS) 5056170, όςον 

αφορά ςτα είδθ 1, 2 και 5 αυτισ, ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν υπϋαρικμ. 934/22-7-2020 Απόφαςθ τθσ 

Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν». 

B) «Διενζργεια νζασ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ για τα είδθ 1, 2 και 5 τθσ 08/2020 διακιρυξθσ και 

ςυμπερίλθψθ των ειδϊν τθσ ανωτζρω διακιρυξθσ για τα οποία δεν κατατζκθκε προςφορά» 

- Τθν με αρ. πρωτ. 29193/07-09-2020 Απόφαςθ Διοικθτι ςχετικά µε τον οριςμό νζασ επιτροπισ 
ςφνταξθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν, 

- Τισ υπϋαρικμ. πρωτ. 31751/22-09-2020 προδιαγραφζσ, όπωσ κατατζκθκαν από τθν αρμόδια επιτροπι 

- Τθν υπϋαρικμ.πρωτ. 32930/29-09-2020 Διαβοφλευςθ των  υπϋαρικμ. πρωτ. 31751/22-09-2020 
Ρροδιαγραφϊν  

- Τισ υπϋαρικμ. πρωτ. 44593/14-12-2020 οριςτικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, όπωσ κατατζκθκαν από τθν 
αρμόδια επιτροπι κατόπιν τθσ ςχετικισ διαβοφλευςθσ 

- Τθ με αρ. πρωτ. Θ24/ΔΣ34/30-12-2020 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςχετικά µε τθν ζγκριςθ 
των οριςτικϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν όπωσ κατατζκθκαν από τθν αρμόδια επιτροπι κατόπιν τθσ 
ςχετικισ διαβοφλευςθσ, 

- Το υπ’ αρικμ. 2177/27-04-2021 ζγγραφο τθσ Ε.Υ.Δ.Ε.Ρ. Ρεριφζρειασ Ανατολικισ Μακεδονίασ - Θράκθσ 
περί διατφπωςθσ ςφμφωνθσ γνϊμθσ για τθ διενζργεια του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, 

- Τθν με αρ. πρωτ. 982/0 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ (Α∆Α: ΩΞΑ24690Ω3-260). 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 16/06/2021 και ϊρα 15:00. 

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

 Θμερομθνία ανάρτθςθσ τθσ Διακιρυξθσ ςτθ διαδικτυακι πφλθ του ΕΣΘΔΘΣ: 13/05/2021 

Θμερομθνία ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν: 13/05/2021 και ϊρα: 18:00 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 10/05/2021 
ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ µε αρικ. 2021-062581 (10-05-2021). 

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

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

21PROC008597383 2021-05-13



 

 

11 

 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
ςτθν πλατφόρμα ΕΣΘΔΘΣ ζλαβε Συςτθμικοφσ Αφξοντεσ Αρικμοφσ, οι οποίοι αναλυτικά παρατίκενται ςτον 
κάτωκι πίνακα: 

 

Υποζργο 2: Ρρομικεια ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ τθσ Ρνευμονολογικισ Κλινικισ του 
Ρανεπιςτθμιακοφ Γενικοφ Νοςοκομείου Αλεξανδροφπολθσ – τμιμα 2 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ CPV 
ΡΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΚΑΘΑΗ 
ΑΞΙΑ (€) 

ΦΡΑ (€) 
Ρ/Υ (€)  
με ΦΡΑ 

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ 
ΑΥΞΟΝΤΑΣ 
ΑΙΘΜΟΣ 

Α. Μονάδα Επεμβατικισ Ρνευμονολογίασ 

1. 

Σφςτθμα 
βιντεοβρογχοςκόπθςθσ 
με τα εξισ 
υποςυςτιματα: 

33100000
-1 1 137.096,77 32.903,23 170.000,00 132078 

1.1 

Βίντεο-υπζρθχο-
βρογχοςκόπιο 
επεμβατικοφ τφπου με 
δυνατότθτα λιψθσ 
βιοψιϊν (ΤΒΝΑ) 

1.2 

Εφκαμπτο 
βιντεοβρογχοςκόπιο 
λεπτισ εξωτερικισ  
διαμζτρου 

1.3 
Εφκαμπτο κεραπευτικό 
βιντεοβρογχοςκόπιο 
(High Definition) (2 τεμ.) 

1.4 
Τροχιλατοσ ζγχρωμοσ 
Υπερθχοτομογράφοσ  

2. 

Μθχάνθμα 
Ενδοβρογχικοφ NARROW 
BAND IMAGING και 
Ενδοβρογχικοφ 
Αυτοφκοριςμοφ με τα 
εξισ υποςυςτιματα: 33168100

-6 
1 56.451,61 13.548,39 70.0000 132084 

2.1 
Μθχάνθμα 
Ενδοβρογχικοφ NARROW 
BAND IMAGING 

2.2 
Μθχάνθμα 
Ενδοβρογχικοφ 
Αυτοφκοριςμοφ 

3.  
Αυτόματο πλυντιριο 
εφκαμπτων ενδοςκοπίων 

33100000
-1 

1 12.096,77 2.903,23 15.000,00 132085 
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4. 

Ζγχρωμοσ 
Υπερθχοτομογράφοσ 
Διακωρακικισ εκτίμθςθσ 
βλαβϊν & λιψθσ 
βιοψιϊν 

33124120
-2 

1 24.193,55 5.806,45 30.000,00 132086 

Β. Εργαςτιριο Βρογχοκυψελιδικισ Ζκπλυςθσ 

5. 

Φυγόκεντροσ για το 
εργαςτιριο 
βρογχοκυψελιδικισ 
ζκπλυςθσ 

33100000
-1 1 3.225,81 774,19 4.000,00 

 

132087 

6. 
Freezer βακιάσ 
κατάψυξθσ 

33100000
-1 1 8.064,52 1.935,48 10.000,00 132088 

Γ. Μονάδα Αυξθμζνθσ Φροντίδασ 

7. 
Ραρακλίνιοσ 
Αναπνευςτιρασ 

33157400
-9 

2 19.354,84 4.645,16 24.000,00 132089 

ΣΥΝΟΛΟ 260.483,87 62.516,13 323.000,00  

 

 

 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο ςφμφωνα με το 
άρκρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

1. Εφθμερίδα «ΕΛΕΥΘΕΘ ΘΑΚΘ» µε θμερομθνία αποςτολισ 11/05/2021 & θμερομθνία δθμοςίευςθσ 
13/05/2021  

2. Εφθμερίδα «ΓΝΩΜΘ» µε θμερομθνία αποςτολισ 11/05/2021 & θμερομθνία δθμοςίευςθσ 
13/05/2021  

3. Εφθμερίδα «ΜΕΘΟΙΟΣ»  µε θμερομθνία αποςτολισ 11/05/2021 & θμερομθνία δθμοςίευςθσ 
13/05/2021  

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

Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
(URL): http://pgna.gr/  ςτισ 13/05/2021 

 

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τθν Ανακζτουςα Αρχι. 
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1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

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

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ, είναι τα ακόλουκα: 

1. θ με αρ. 14/21 Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

2. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+ 

3. Θ παροφςα διακιρυξθ και τα παραρτιματά τθσ που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ 

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

5. το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Ραραρτιματά τθσ 

 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

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

 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο 10 θμερολογιακζσ 
θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο 
τθσ παροφςασ, ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του 
ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. Αιτιματα 
παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο 
ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ 
ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά 
υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

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

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

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

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

21PROC008597383 2021-05-13



 

 

15 

 

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

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ 
των τμθμάτων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ 
ελλθνικι ζκδοςθ. 

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 
(Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από 
πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.  

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ 
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο 
αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν 
οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. (Ρρβλ. άρκρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το 
άρκρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171). 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα αγγλικι, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν 
ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι 
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ 
παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13), που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι 
του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να 
παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του 
αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων 
ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ 
εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

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

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 
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δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία  υποβολισ προςφορϊν κ) τθν 
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ 
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι 
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ 
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ (παρ 4, άρκρο 72 
Ν.4412/2016).  

Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν περιλαμβάνονται ςτο Ραράρτθμα V τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

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

 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

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

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

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

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

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.  

 3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 

 

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ βάςει του 
κάτωκι πίνακα: 

Υποζργο 2: Ρρομικεια ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ τθσ Ρνευμονολογικισ Κλινικισ του 
Ρανεπιςτθμιακοφ Γενικοφ Νοςοκομείου Αλεξανδροφπολθσ – τμιμα 2 

Α/
Α 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ CPV 
ΡΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΚΑΘΑΗ 
ΑΞΙΑ (€) 

ΦΡΑ (€) 
Ρ/Υ (€)  
με ΦΡΑ 

ΥΨΟΣ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟ-
ΧΗΣ 
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Α. Μονάδα Επεμβαηικήρ Πνεςμονολογίαρ  

1. 

Σφςτθμα 
βιντεοβρογχοςκόπθςθσ 
με τα εξισ 
υποςυςτιματα: 

   

 
 
 
32.903,23 

 
 
 
170.000,00 

 

1.1 

Βίντεο-υπζρθχο-
βρογχοςκόπιο 
επεμβατικοφ τφπου με 
δυνατότθτα λιψθσ 
βιοψιϊν (ΤΒΝΑ) 

 

33100000
-1 

1 137.096,77 1.2 

Εφκαμπτο 
βιντεοβρογχοςκόπιο 
λεπτισ εξωτερικισ  
διαμζτρου 

2.741,94 

 
 

1.3 
Εφκαμπτο κεραπευτικό 
βιντεοβρογχοςκόπιο 
(High Definition) (2 τεμ.) 

 

1.4 
Τροχιλατοσ ζγχρωμοσ 
Υπερθχοτομογράφοσ  

 

2. 

Μθχάνθμα 
Ενδοβρογχικοφ 
NARROW BAND 
IMAGING και 
Ενδοβρογχικοφ 
Αυτοφκοριςμοφ με τα 
εξισ υποςυςτιματα: 

 

33168100
-6 

1 56.451,61 13.548,39 70.000,00 1.129,03 

2.1 

Μθχάνθμα 
Ενδοβρογχικοφ 
NARROW BAND 
IMAGING 

2.2 
Μθχάνθμα 
Ενδοβρογχικοφ 
Αυτοφκοριςμοφ 

3 
Ψθφιακό Σφςτθμα 
Θωρακοςκόπθςθσ 

33168100
-6 

1 24.193,55 5.806,45 30.000,00 483,87 

4 
Θμι-εφκαμπτο βιντεο-
κωρακοςκόπιο 

33168100
-6 

1 24.193,55 5.806,45 30.000,00 483,87 

Β. Επγαζηήπιο Βπογσοκςτελιδικήρ Έκπλςζηρ 

5 

Φυγόκεντροσ για το 
εργαςτιριο 
βρογχοκυψελιδικισ 
ζκπλυςθσ 

33100000
-1 

1 3.225,81 774,19 4.000,00 64,52 

  6 
Freezer βακιάσ 
κατάψυξθσ 

33100000
-1 1 8.064,52 1.935,48 10.000,00 161,29 
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Γ. Μονάδα Αςξημένηρ Φπονηίδαρ 

7 
Ραρακλίνιοσ 
αναπνευςτιρασ 

33157400
-9 2 19.354,84 4.645,16 24.000,00 387,10 

 

Εγγφθςθ ςυμμετοχισ κατατίκεται μόνο για τα προςφερόμενα είδθ.  
 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι 23/07/2022 άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να 
παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 
2.2.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει 
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ 

 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ 
φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) 
ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ:  

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

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  
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δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (IKE), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά  ςτουσ 
διαχειριςτζσ. 

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

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

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

Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει 

κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ 

καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

 

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν ο  οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν 
εκνικι νομοκεςία ι/και   

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο  οικονομικόσ φορζασ ζχει 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 
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Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ 
του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ 
τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, 
των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 
καταβολι τουσ. 

ι/και 

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

 

2.2.3.3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ οικονομικόσ 
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

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

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

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  
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(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ,  

(κ) θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.  

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

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παροφςασ παραγράφου, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 
αποδεδειγμζνα ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ  

2.2.3.4. Αποκλείεται, επίςθσ, οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 

παροφςασ  ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 

3310/2005, όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ). 

2.2.3.5. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι 
παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  

2.2.3.6. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι 
τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα 
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

2.2.3.7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016. 

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

2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

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

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 
Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα.  

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

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Για τθν ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαγωνιςτικι διαδικαςία δεν απαιτοφνται ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά 
αναφορικά με τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια.  

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται επί ποινισ αποκλειςμοφ να ζχουν εκτελζςει, κατά τθ διάρκεια τθσ 
τελευταίασ τριετίασ (2018 ζωσ 2020), τουλάχιςτον τρεισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν ι ςυντθριςεων 
ςυςτθμάτων ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ ςε δθμόςιο/ιδιωτικό φορζα και να το αποδεικνφουν 
προςκομίηοντασ ςυνθμμζνα με τθν τεχνικι προςφορά τα ςχετικά δικαιολογθτικά και ειδικότερα  
κατάλογο των αντίςτοιχων ςυμβάςεων προμικειασ ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ που εκτελζςτθκαν 
κατά τθν τελευταία τριετία, με αναφορά του αντίςτοιχου ποςοφ, τθσ θμερομθνίασ, του δθμόςιου 
παραλιπτθ, κακϊσ και πιςτοποιθτικά ορκισ εκτζλεςθσ κάκε ςφμβαςθσ. 

Ωσ ςυμβάςεισ νοοφνται πάςθσ φφςεωσ προμικειεσ ι ςυντθριςεισ ςυςτθμάτων ιατροτεχνολογικοφ 
εξοπλιςμοφ κακϊσ και οι παρατάςεισ αυτϊν. 

Ο υποψιφιοσ προμθκευτισ οφείλει να διακζτει ςυγκροτθμζνθ Τεχνικι Υπθρεςία για τθν εγκατάςταςθ του 
εξοπλιςμοφ και τθν πλιρθ εκπαίδευςθ-εκμάκθςθ του προςωπικοφ (χριςτεσ) του Νοςοκομείου. Επιπλζον 
υποχρεοφται να διακζτει ςτθν Ελλάδα μόνιμα κατάλλθλα εκπαιδευμζνο προςωπικό για τθν πλιρθ 
ςυντιρθςθ-επιςκευι του εξοπλιςμοφ. Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ το αντίςτοιχο τεχνικό προςωπικό κα είναι 
κατάλλθλα εκπαιδευμζνο με πιςτοποίθςθ εκπαίδευςθσ και εξουςιοδότθςθ από τον καταςκευαςτι ι τον 
εξουςιοδοτθμζνο αντιπρόςωπο του ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν Οδθγία 93/42/EEC. 

Τζλοσ ο υποψιφιοσ προμθκευτισ εγγυάται να εξαςφαλίςει τθν φπαρξθ αμεταχείριςτων και 
πιςτοποιθμζνων από τον καταςκευαςτικό οίκο ανταλλακτικϊν και κφρια τθν διάκεςθ αυτϊν κακϊσ και 
των αντίςτοιχων κατάλλθλων υλικϊν για πλιρθ λειτουργία και απόδοςθ του εξοπλιςμοφ επί δζκα (10) 
τουλάχιςτον ςυνολικά ζτθ από τθν οριςτικι παραλαβι αυτοφ. 
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2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο  

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν επί ποινι απόρριψθσ να 
ςυμμορφϊνονται με τα εξισ: 

α) τα υπό προμικεια είδθ να είναι καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με τισ διεκνείσ ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ 
αςφαλείασ και να διακζτουν ςιμανςθ CE. Ο προμθκευτισ να εφαρμόηει ςφςτθμα ποιότθτασ ΕΝ ΙSO 
9001:08 ι \ και EN ISO 13485:12 (ι νεότερθ ζκδοςθ), με πεδίο πιςτοποίθςθσ τθν διακίνθςθ 
ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων και EN ISO 13485:12 (ι νεότερθ ζκδοςθ), με πεδίο πιςτοποίθςθσ τθν 
τεχνικι υποςτιριξθ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων. Επίςθσ, να διακζτει Βεβαίωςθ πιςτοποιθμζνου φορζα 
περί ςυμμόρφωςθσ του προμθκευτι με τισ Αρχζσ και Κατευκυντιριεσ Γραμμζσ για τθν ορκι πρακτικι 
διανομισ και εξυπθρζτθςθσ (service) ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων, ςφμφωνα με τθν Υπουργικι Απόφαςθ 
ΔΥ8δ/ΓΡ.οικ./1348 (ΦΕΚ 32Α/16-01-04). 

Να κατατεκοφν τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά/βεβαιϊςεισ 

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ  

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ 
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηονται.  

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα ΙΙ, το οποίο 
αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται βάςει 
του τυποποιθμζνου εντφπου  του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από 
τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  του Ραραρτιματοσ 1. 

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

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο 
είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ  
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προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των 
φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  

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

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

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα (Γηθαηνινγεηηθά Καηαθύξσζεο Πξνζσξηλνύ Αλαδόρνπ) 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ 
περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται 
υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά 
περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2. 4 και 2.2.8 ). 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

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

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί 
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ τουσ. 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι οικονομικοί 
φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά. 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ 
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 
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προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι του. 

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

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, 
ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν 
από τθν υποβολι του. Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ άνω 
πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι 
διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον 
αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν 
τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το 
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται 
από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ 
κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί 
μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.  

Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ 
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ 
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων. 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ 
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που 
ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του 
ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να 

απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το 
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα 
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικα μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ 
χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 
κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του 
επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 
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δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν, εφόςον ο προςωρινόσ 
ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία. *Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ οι εταιρείεσ που είναι ειςθγμζνεσ 
ςτο Χρθματιςτιριο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ και υποβάλλουν περί τοφτου υπεφκυνθ διλωςθ του 
νόμιμου εκπροςϊπου τουσ+: 

Ειδικότερα ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από 
το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ  είναι ονομαςτικζσ, το οποίο να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του, κακϊσ και αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των 
μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά 
είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν 
θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

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

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

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

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

ςτ) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
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ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

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

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, 
εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν, 
ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Β.3.  Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν 
κατάλογο των αντίςτοιχων ςυμβάςεων προμικειασ ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ που εκτελζςτθκαν 
κατά τθν τελευταία τριετία, με αναφορά του αντίςτοιχου ποςοφ, τθσ θμερομθνίασ, του δθμόςιου 
παραλιπτθ, κακϊσ και πιςτοποιθτικά ορκισ εκτζλεςθσ κάκε ςφμβαςθσ. 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.7 
οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα εν ιςχφ ηθτοφμενα πιςτοποιθτικά. 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ 
μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, 
το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.  Στισ 
λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ 
(όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ 
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ 
του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. Από τα ανωτζρω 
ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των 
καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ 
του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει 
χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ 
νόμιμου εκπροςϊπου. 

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι 
προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι 
αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα 
κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, 
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), 
ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν 
υποβολι τουσ. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ  του νόμιμου 
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ  του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι 
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά 
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τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των 
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.6. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Β.7. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.8. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 

 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο 

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

 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ Διακιρυξθσ, για 
το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ ανά είδοσ /τμιμα.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

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

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

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται 
από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν 
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 
2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 
56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα 
(ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του 
άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.  
 
Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα 
δικαιολογθτικά που υποβάλλουν με τθν  προςφορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ, 
αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα 
προζλευςισ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ 
διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ  προθγμζνθσ 
ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ 
υπογραφισ για τθν ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ του 
προθγοφμενου εδαφίου φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ των προςφορϊν.  
 
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα 
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  
(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

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

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

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

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

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται 
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, 
φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ 
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ , με τθν επιφφλαξθ 
των αναφερκζντων ςτθν τελευταία υποπαράγραφο τθσ παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντοσ για τουσ 
αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ. 

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

Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον 
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει 
υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε 
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία απαιτείται 
να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 
2690/1999 ''Κώδικασ Διοικητικήσ Διαδικαςίασ'', όπωσ τροποποιήθηκε με τισ διατάξεισ του άρθρου 1 
παρ. 2 του  ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι, ενδεικτικά, θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν 
επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν 
προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, 
τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να 
αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων. 

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν 
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 
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2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο  

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 
3 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 και β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του 
Ν.4412/2016 και τα άρκρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων 
τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί 
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα ΙΙ).  

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται ςε μορφι pdf (ΥΑ 56902/215/2017) ψθφιακά υπογεγραμμζνο κατά τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 73 του ν.4412/16 και τθν διακιρυξθ. 

Για τθν ςφνταξθ ι/και ςυμπλιρωςθ του απαιτοφμενου θλεκτρονικοφ ΕΕΕΣ οι οικονομικοί φορείσ 
προτείνεται να χρθςιμοποιιςουν το αναρτθμζνο από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ επικουρικό αρχείο XML, 
προκειμζνου να εκμεταλλευτοφν τθν υπθρεςία eΕΕΕΣ τθσ ΕΕ και να παράξουν τθν απάντθςθ τουσ ςε 
μορφι αρχείου PDF. Το αρχείο PDF παράγεται ζμμεςα από τθν υπθρεςία eEEEΣ επιλζγοντασ το κουμπί 
«Εκτφπωςθ».  

Σε κάκε περίπτωςθ και ανεξαρτιτωσ τθσ φπαρξθσ επικουρικοφ αρχείου xml ςτον χϊρο του διαγωνιςμοφ, 
οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να προςφεφγουν απ’ ευκείασ ςτθν θλεκτρονικι υπθρεςία τθσ Ευρωπαϊκισ 
Επιτροπισ (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να δθμιουργοφν το EΕΕΣ, να 
ςυμπλθρϊνουν με ευκφνθ τουσ όλα τα δεδομζνα που αφοροφν τον εκάςτοτε διαγωνιςμό και 
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, να ςυμπλθρϊνουν τισ ςχετικζσ απαντιςεισ και να το εκτυπϊνουν ςε μορφι 
pdf προκειμζνου να το υπογράψουν ψθφιακά και να το υποβάλλουν ςτο ςχετικό διαγωνιςμό. 

Επιςθμαίνεται, ότι θ Ανακζτουςα αρχι για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ, διατθρεί το δικαίωμα 
ςφμφωνα με το άρκρο 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ηθτιςει από τουσ προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε 
χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά, με τα 
οποία αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τουσ.  

Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) 
εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν ιςχφει για 
τισ εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.).  

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

2.4.3.2 Σερληθή πξνζθνξά 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ  που ζχουν 
τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ  
Ι τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ 
πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ 
καταλλθλότθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ 
αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα. Επιπρόςκετα κα πρζπει να περιλαμβάνει όλα τα ςχετικά 
δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν τθν τεχνικι εμπειρία (Ραράγραφοσ 2.2.6 «Τεχνικι και επαγγελματικι 
ικανότθτα»). 
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Επιπλζον κα πρζπει να ςυνυποβλθκεί το φφλλο ςυμμόρφωςθσ του Ραραρτιματοσ ΙΙΙ υπογεγραμμζνο από 
τον Νόμιμο Εκπρόςωπο του Οικονομικοφ Φορζα (Ρρόεδρο Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι Δ/ντα Σφμβουλο ι 
Διαχειριςτι κλπ ι ειδικά εξουςιοδοτθμζνου εκπρόςωπό τουσ). 

Διατίκεται ςε θλεκτρονικι μορφι ωσ αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ το ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙΙ. 

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

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

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

Α. Τιμζσ 

Οι τιμζσ δίνονται ςε Ευρϊ ςφμφωνα με το υπόδειγμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ ςτο Ραράρτθμα IV τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ.  

Διευκρινίηεται ότι ςτο Σφςτθμα θ τιμι που κα ειςαχκεί κα είναι μία ςυνολικι τιμι χωρίσ ΦΡΑ ανά τεμάχιο, 
που είναι το άκροιςμα τθσ ςτιλθσ «τιμι ανά τεμάχιο» του πίνακα 1 τθσ οικονομικισ προςφοράσ, ωσ 
υπόδειγμα Ραραρτιματοσ IV τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Κακϊσ θ οικονομικι προςφορά, ζχει αποτυπωκεί ζμμεςα ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του 
ςυςτιματοσ, ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτθν θλεκτρονικι οικονομικι προςφορά του, ςε αρχείο μορφισ 
pdf, ψθφιακά υπογεγραμμζνο και ςυμπλθρωμζνο το ανωτζρω υπόδειγμα οικονομικισ προςφοράσ  

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

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ, ςτο φψοσ που ορίηονται από τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία. 

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

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

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

Ο τρόποσ πλθρωμισ περιγράφεται ςτθν παρ. (5.1) τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δϊδεκα  
(12) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 
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τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί 
το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 
διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι. 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

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

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.2.6 (Τεχνικι και Επαγγελματικι ικανότθτα), 2.4.1 (Γενικοί όροι 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ 
προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ 
προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ 
δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ, 

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 
4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, 
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων, 

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 

ι) Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται οι προςφορζσ των οποίων θ τιμι είναι άνω του Ραρατθρθτθρίου 
Τιμϊν (εφόςον υπάρχουν κατά τθν θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν). 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των 
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι 
Ρροςφορά» τθν 22/06/2021 και ϊρα. 13:00. 

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

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου» κατά 
τθν θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι 

 

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2 
τθσ παροφςασ, κάκε προςφζρων  αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα 
δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ, που ζχουν 
χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν 
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το 
άρκρο 42 του ν. 4782/2021. 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

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

Ειδικότερα : 

α) Θ αρμόδια Επιτροπι καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν 
δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ 
του οργάνου. 

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν 
προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ 
γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν 
προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι 
όςων τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω. 

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται 
ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ», μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα 
αποςφράγιςθσ του (υπο)φακζλου των οικονομικϊν προςφορϊν. 
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γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι  φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν 
οικονομικϊν προςφορϊν. 

δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, 
των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και ςφμφωνα με τουσ 
όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν 
αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. Το 
εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», 
ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.  

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα 
αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και 
«Οικονομικι Ρροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΗΔΗΣ, μαηί με αντίγραφο των αντιςτοίχων 
πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων. 

Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 
τθσ παροφςασ. 

 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ - 
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ  ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι 
αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των 
δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά 
ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και 
για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ. 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά 
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν 
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ, κατά τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α’ 94). 
Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι 
φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ 
οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των 
δικαιολογθτικϊν. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.  
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Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και 
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, 
και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 5.3.1 του παρόντοσ, αίτθμα προσ το 
αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με 
αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, 
θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί 
για τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ1 

Το παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το 
ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 
τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 

Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ, είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι 
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

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

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα 
οριηόμενα ανωτζρω και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για 
τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για 
τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.  

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

                                                           
1
  Ρρβ. άρκρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. β’ του ν. 4605/2019. 
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3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που δεν ζχει αποκλειςτεί 
οριςτικά και ζχει υποβάλει αποδεκτι προςφορά, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω 
του ςυςτιματοσ.   

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν 
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα αποτελζςματα 
τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν 
ςωρευτικά τα εξισ: 

α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και ςε 
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ 
αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο 
εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 372 του ν.4412/2016, 
 
β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 35 
και 36 του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται, 
και  
 
γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει, 
ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται 
κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του 
οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ 
ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ 
ελζγχεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει τθ 
ςφμβαςθ. 
 
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ 
του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι 
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να 
αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το 
αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ 
τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  
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(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  

Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο 
δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ.  

 

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε 
(15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 
ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι 
Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι 
υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο 
19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7  τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο  επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ 
προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ 
ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ 
προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι.  
Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ 
διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ: 

• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α 
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ τησ παρ. 1 του άρθρου 9 
του π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ τησ παρ. 1 του άρθρου 9 του 
π.δ. 39/2017. 

Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, 
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με 
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα 
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ 
Θ Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν προςφυγι και δεν μπορεί να 
ελζγξει παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ. 
Σε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται ζωσ και 
δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον προςφεφγοντα 
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μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ι αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο. 
Υπομνιματα επί των απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
κατατίκενται μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ 
προςφυγισ.  
Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν 
ΑΕΡΡ. 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 
βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 

Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ 
ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων  
ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι 
προςφυγι. Με τα ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται 
ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ 
πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελ εςτεί αντιςτοίχωσ 
ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ.  
 
Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. 
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ 
αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 

Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο 
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. 

Τζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΡΡ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ τθσ 
ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 4412/2016. 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει, αιτιολογθμζνα, τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ:  

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

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

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

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

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

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ δφναται να αποδεςμεφεται ςταδιακά μετά το τζλοσ του εκάςτοτε 
θμερολογιακοφ ζτουσ κατά το ποςό που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ τθσ ποςότθτασ των ειδϊν που 
παραλιφκθκε οριςτικά. Για τθν ςταδιακι αποδζςμευςι τουσ απαιτείται προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ του 
αρμόδιου οργάνου. Εάν ςτο πρωτόκολλο παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ 
παράδοςθ, θ παραπάνω ςταδιακι αποδζςμευςθ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ κατά τα προβλεπόμενα 
των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου. (Ν. 4412/2016 άρκρο 72 παράγραφοσ 8 περ. β). 

Β) Μετά τθν παράδοςθ των ειδϊν, θ Ανακζτουςα Αρχι κα ηθτιςει και ο προμθκευτισ είναι 
υποχρεωμζνοσ, να αντικαταςτιςει τθν εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ με εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ, για τθν 
αντικατάςταςθ των ελαττωμάτων που ανακφπτουν ι των ηθμιϊν που προκαλοφνται από δυςλειτουργία 
των ειδϊν κατά τθν περίοδο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ και για διάςτθμα ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ ίςο με 
αυτό που προβλζπεται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ διακιρυξθσ. Το φψοσ τθσ εγγυθτικισ καλισ λειτουργίασ κα 
κακοριςτεί ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. (Ν. 4412/2016 άρκρο 72 παράγραφοσ 2). 

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. 
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Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

 

4.4 Τπεξγνιαβία 

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

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

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

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

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ ςε περίπτωςθ μεταςτζγαςθσ, ςυγχϊνευςθσ ι 
κατάργθςθσ μονάδων ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ χωρίσ να τροποποιείται το ςυνολικό οικονομικό τίμθμα και 
χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, όπωσ προβλζπεται από τουσ όρουσ και τισ 
προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου.   

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο  

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

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  
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β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

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

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

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

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

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

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

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

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

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι 
ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και τα αναφερόμενα ςτθν παροφςα. 

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
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β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο είτε από 
ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ 
προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον 
ανάδοχο μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά 
ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ 
επιςτροφισ τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ 

 

5.2.2.  Αν το είδοσ φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 
χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν. 

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

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

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ 

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να 
αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα 
ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί 
τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 
οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ 
απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ 
προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν 
απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί 
εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

 

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ 
και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
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προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, 
διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εγκαταςτιςει ςε πλιρθ λειτουργία τα ςυςτιματα ιατροτεχνολογικοφ 
εξοπλιςμοφ ςτο Νοςοκομείο εντόσ ςαράντα (40) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Το πρόγραμμα 
εγκατάςταςθσ, επίδειξθσ και εκπαίδευςθσ κα καταρτιςκεί ςε ςυνεννόθςθ με τουσ υπευκφνουσ. Θ 
ολοκλιρωςθ τθσ εγκατάςταςθσ μπορεί να παρατακεί για λόγουσ ανωτζρασ βίασ ι για λόγουσ λειτουργικϊν 
αναγκϊν με απόφαςθ του οργάνου διοίκθςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 
6.1.2. Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των ειδϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ 
που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι 
ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ 
παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. Εάν λιξει 
ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν λιξει ο 
παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 
6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία υποδοχισ των ειδϊν και τθν επιτροπι 
παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το είδοσ, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ 
θμζρεσ νωρίτερα. Μετά από κάκε προςκόμιςθ του είδουσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν 
υπθρεςία αποδεικτικό, ςτο οποίο αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το είδοσ, θ ποςότθτα και ο 
αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα άρκρα 206, 207 
του ν.4412/16. 

6.2  Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16 ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το άρκρο 108 του ν.4782/2021  και 
το Ραράρτθμα VI τθσ παροφςασ (ςχζδιο ςφμβαςθσ). Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν 
διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. 
Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ και τισ διαδικαςίεσ που προβλζπονται 
ςτο Ραράρτθμα Ι. 

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – 
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του 
άρκρου 208 του ν. 4412/16. 

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

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

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που  
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ 

21PROC008597383 2021-05-13



 

 

48 

 

εξζταςθ κατϋεφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από 
τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 
ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτζλεςμα  τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

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

6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται 
εντόσ δζκα (10) θμερϊν, εκτόσ εάν θ αρμόδια επιτροπι, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ τθσ, γνωςτοποιιςει 
ςτθν διοίκθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κακϊσ και ςτον προμθκευτι τουσ λόγουσ κακυςτζρθςθσ ζκδοςθσ 
του ςχετικοφ πρωτοκόλλου παραλαβισ και το χρονοδιάγραμμα που κα χρειαςτεί για τθ ςφνταξθ αυτοφ. 

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

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

6.3  Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

6.3.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με 
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε 
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

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

6.3.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 
3  του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 
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6.4 Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο 

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

Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ι θ ειδικι επιτροπι που ορίηεται για τον ςκοπό αυτόν από τθν 
ανακζτουςα αρχι προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου ςτα 
προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ 
ςχετικά πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, 
επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου. 

Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ ωσ άνω 
επιτροπι ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ςτο οποίο αποφαίνεται 
για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ, 
ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει τθν ολικι ι μερικι κατάπτωςθ 
τθσ εγγυιςεωσ καλισ λειτουργίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 4.1.2 τθσ παροφςασ. Το πρωτόκολλο 
εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

6.5 Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο 

Δεν προβλζπεται αναπροςαρμογι τιμισ. 

6.6  Καηαγγειία ηεο ζύκβαζεο- Τπνθαηάζηαζε αλαδόρνπ-  

6.6.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για 
ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ 
ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.  
6.6.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, 
θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν 
αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.  
6.6.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του 
εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει 
ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ). 

6.7 Τπνρξεώζεηο δεκνζηόηεηαο γηα ζπγρξεκαηνδνηνύκελα έξγα 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να γνωρίηει και να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του οι οποίεσ προκφπτουν από τον 
Κανονιςμό 1303/2013 και τον επικοινωνιακό οδθγό του ΕΣΡΑ 2014-2020 (ενδεικτικά και όχι αποκλειςτικά: 
ςιμανςθ χϊρων υλοποίθςθσ ζργων/ παραδοτζων/ εκπαιδευτικοφ υλικοφ/ χϊρων εκπαίδευςθσ/ 
εξοπλιςμοφ/ λογιςμικοφ/ ιςτοςελίδων, ενθμζρωςθ εκπαιδευομζνων ςχετικά με τον τρόπο 
χρθματοδότθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ). Σε κάκε περίπτωςθ δθμοςιοποίθςθσ/ δθμοςίευςθσ, με μζριμνα του 
Αναδόχου, γίνεται μνεία για τθ ςυμμετοχι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ειδικότερα του Ευρωπαϊκοφ 
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Ταμείου Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ, ςτθ χρθματοδότθςθ τθσ κάκε επιμζρουσ δράςθσ. Επίςθσ, εμφανίηεται, 
ςε κάκε περίπτωςθ δθμοςιοποίθςθσ / δθμοςίευςθσ, το λογότυπο τθσ ΕΕ και αναφζρεται θ 
ςυγχρθματοδότθςθ του ΕΤΡΑ, ωσ ακολοφκωσ: «Θ Ρράξθ ςυγχρθματοδοτείται από το  Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ». Επίςθσ γίνεται αναφορά ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ανατολικισ 
Μακεδονίασ - Θράκθσ 2014-2020». Κάκε πλθροφοριακό υλικό (βιβλίο, φυλλάδιο, επιςτολζσ, 
παρουςιάςεισ κ.λπ.) ζντυπθσ ι θλεκτρονικισ μορφισ) που τυχόν παραχκεί ςτα πλαίςια του Ζργου, κα 
πρζπει να φζρει τα παραπάνω λογότυπα και πλθροφορίεσ. 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Ρ.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΟYΡΟΛΗΣ 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΥΦΟΣ 
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο 
ύκβαζεο, Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

 

ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

Το Ρανεπιςτθμιακό Γενικό Νοςοκομείο Αλεξανδροφπολθσ ιδρφκθκε το ζτοσ 1939 και ζκτοτε εδρεφει ςτθν 
Αλεξανδροφπολθ καλφπτουν τισ ανάγκεσ του πλθκυςμοφ τθσ ευρφτερθσ περιφζρειασ Ανατολικισ 
Μακεδονίασ - Θράκθσ, τόςο ςε ζκτακτα, όςο και προγραμματιςμζνα περιςτατικά. Σκοπόσ του 
Ρ.Γ.Ν.Αλεξανδροφπολθσ είναι: 

1. Θ παροχι φροντίδασ υγείασ όλων των επιπζδων και κυρίωσ τριτοβάκμιασ ςτον πλθκυςμό τθσ 
Ανατολικισ Μακεδονίασ- Θράκθσ, κακϊσ και ςε αςκενείσ που παραπζμπονται από όλθ τθν 4θ Υγειονομικι 
Ρεριφζρεια Μακεδονίασ και Θράκθ. Θ φροντίδα υγείασ παρζχεται ιςότιμα ςε κάκε άτομο ανεξάρτθτα από 
τθν οικονομικι, κοινωνικι και επαγγελματικι του κατάςταςθ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Υγείασ. 

2. Θ εκπαίδευςθ φοιτθτϊν των ιατρικϊν τμθμάτων του Δθμοκρίτειου Ρανεπιςτθμίου Θράκθσ, κακϊσ και 
των φοιτθτϊν άλλων ςυναφϊν τμθμάτων. 

3. Θ ειδίκευςθ, θ ςυνεχισ εκπαίδευςθ και θ επιμόρφωςθ γιατρϊν, νοςθλευτϊν και λειτουργϊν άλλων 
επαγγελμάτων υγείασ, με τθν ανάπτυξθ και εφαρμογι ανάλογων εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων. 

4. Θ ανάπτυξθ και προαγωγι τθσ ζρευνασ ςτον τομζα τθσ υγείασ. Στθν κατεφκυνςθ αυτι εφαρμόηει και 
αναπτφςςει ερευνθτικά προγράμματα και ςυνεργάηεται με άλλουσ ςυναφείσ φορείσ, κακϊσ και με 
διεκνείσ οργανιςμοφσ, επιςτθμονικά και ερευνθτικά κζντρα. 

5. Θ ςυνεργαςία με τα νοςθλευτικά ιδρφματα και άλλεσ μονάδεσ υγείασ τθσ υγειονομικισ περιφζρειασ για 
τθν ανάπτυξθ και αναβάκμιςθ ςυνολικά τθσ παροχισ φροντίδασ υγείασ και ειδικότερα ςε ότι αφορά τθν 
εφαρμογι εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων, κακϊσ και ειδικϊν προγραμμάτων μελζτθσ και αξιολόγθςθσ 
κεμάτων, που αφοροφν το χϊρο τθσ υγείασ, ςτθν 4θ Υγειονομικι Ρεριφζρεια Μακεδονίασ και Θράκθσ, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 5 παρ. 2β του Ν.2889/01 «Βελτίωςθ και Εκςυγχρονιςμόσ του 
Εκνικοφ Συςτιματοσ Υγείασ και άλλεσ διατάξεισ», με τισ οποίεσ ορίηεται ο τρόποσ νοςθλευτικισ, 
επιςτθμονικισ, εκπαιδευτικισ και λειτουργικισ διαςφνδεςθσ. 

6. Εφαρμογι νζων μεκόδων και μορφϊν περίκαλψθσ, με ςτόχο τθν αποτελεςματικι προϊκθςθ τθσ υγείασ 
των πολιτϊν. 

7. Θ ανάπτυξθ διαδικαςιϊν που διευκολφνουν τουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ που τίκενται από το Υπουργείο 
Υγείασ, ςτθν 4θ Υγειονομικι Ρεριφζρεια Μακεδονίασ & Θράκθσ και το Διοικθτικό Συμβοφλιο του 
Νοςοκομείου. 

 

Οργανωτικι δομι τθσ Α.Α. 

Το Ρανεπιςτθμιακό Γενικό Νοςοκομείο Αλεξανδροφπολθσ υπόκειται ςτον ζλεγχο και τθν εποπτεία του 
Διοικθτι τθσ 4θσ Υγειονομικισ Ρεριφζρειασ Μακεδονίασ και Θράκθσ. 

Ανϊτατο όργανο ςτθν οργανωτικι δομι του Νοςοκομείου είναι ο Διοικθτισ, το Συμβοφλιο Διοίκθςθσ, 
κακϊσ και ο Αναπλθρωτισ Διοικθτισ. 

- Απ’ευκείασ ςτον Διοικθτι υπάγονται τα ακόλουκα Τμιματα και Γραφεία. 
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1.Τμιμα Ελζγχου Ροιότθτοσ 

2.Τμιμα Ζρευνασ & Συνεχιηόμενθσ Εκπαίδευςθσ. 

3.Γραφείο Νομικϊν Υποκζςεων 

4.Γραφείο Δθμοςίων Σχζςεων-Επικοινωνίασ με τον πολίτθ 

5.Γραφείο Υποδοχισ Αςκενϊν. 

 

- Θ οργανωτικι δομι του ΡΓΝΑ διακρίνεται ςε πζντε (5) Διευκφνςεισ. 

1.Διεφκυνςθ Ιατρικισ Υπθρεςίασ 

2.Διεφκυνςθ Νοςθλευτικισ Υπθρεςίασ 

3.Διεφκυνςθ Διοικθτικισ Υπθρεςίασ 

4.Διεφκυνςθ Τεχνικϊν & Ξενοδοχειακϊν Υπθρεςιϊν 

5. Διεφκυνςθ Ρλθροφορικι Υπθρεςίασ 

 

Υφιςτάμενθ κατάςταςθ-υποδομζσ 

Το Ρανεπιςτθμιακό Γενικό Νοςοκομείο Αλεξανδροφπολθσ είναι δυναμικότθτασ 673 κλινϊν. 

  

ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Θ ςφμβαςθ αφορά ςτθν προμικεια και εγκατάςταςθ ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ τθσ 
Ρνευμονολογικισ Κλινικισ του Ρανεπιςτθμιακοφ Γενικοφ Νοςοκομείου Αλεξανδροφπολθσ. Θ εν λόγω 
προμικεια πρόκειται να καλφψει τισ ανάγκεσ αναβάκμιςθσ του εξοπλιςμοφ τθσ προαναφερκείςασ 
κλινικισ, θ οποία με τθ ςειρά τθσ καλφπτει τισ ανάγκεσ του πλθκυςμοφ τθσ ευρφτερθσ περιφζρειασ 
Ανατολικισ Μακεδονίασ - Θράκθσ, τόςο ςε ζκτακτα, όςο και προγραμματιςμζνα περιςτατικά. 
Αναλυτικότερα τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ είναι τα εξισ: 

 

Μονάδα Επεμβατικισ Ρνευμονολογίασ 

1. Σφςτθμα Βιντεοβρογχοςκόπθςθσ που περιλαμβάνει:  

α) ζνα (1) Βιντεο-υπερθχο-βρογχοςκόπιο Επεμβατικοφ τφπου με δυνατότθτα λιψθσ βιοψιϊν 
(ΤΒΝΑ) 

β) ζνα (1) Εφκαμπτο Βιντεοβρογχοςκόπιο λεπτισ εξωτερικισ διαμζτρου 

γ) δφο (2) Εφκαμπτα Θεραπευτικά Βιντεοβρογχοςκόπια (High Definition) 

δ) ζναν (1) Τροχιλατο Ζγχρωμο Υπερθχοτομογράφο 

 

2. Σφςτθμα Ενδοβρογχικοφ που περιλαμβάνει: 

α) ζνα (1) Μθχάνθμα Ενδοβρογχικοφ Narrow Band Imaging και 

β) ζνα (1) Μθχάνθμα Ενδοβρογχικοφ Αυτοφκοριςμοφ  

 

3. Ζνα (1) Αυτόματο πλυντιριο Εφκαμπτων ενδοςκοπίων  

4. Ζναν (1) Ζγχρωμο Υπερθχοτομογράφο Διακωρακικισ εκτίμθςθσ βλαβϊν και λιψθσ βιοψιϊν  

 

Εργαςτιριο Βρογχοκυψελιδικισ Ζκπλυςθσ 
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5. Μία (1) Φυγόκεντροσ για το εργαςτιριο Βρογχοκυψελιδικισ Ζκπλυςθσ 

6. Ζναν (1) καταψφκτθ «freezer» βακιάσ κατάψυξθσ  

 

Μονάδα Αυξθμζνθσ Φροντίδασ 

7. Δφο (2) παρακλίνιουσ αναπνευςτιρεσ 

 

Στοιχεία ωριμότθτασ τθσ Σφμβαςθσ  

Σθμειϊνεται ότι πλθροφνται οι προχποκζςεισ που τίκενται από ειδικζσ διατάξεισ για τθν ζναρξθ τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. Ριο αναλυτικά: 

- Τθν με αρ. πρωτ. 5946/10-11-2017 Απόφαςθ Διοικθτι ςχετικά µε τον οριςμό επιτροπισ ςφνταξθσ 
τεχνικϊν προδιαγραφϊν, 

- Τθ με αρ. πρωτ. Θ27/ΔΣ8/14-03-2018 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςχετικά µε τθν ζγκριςθ 
των τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ ςχετικισ επιτροπισ, 

- Τθν με αρ. πρωτ. Θ.19/ΔΣ20/17-12-2019 απόφαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςχετικά µε τθν ζγκριςθ 
ςκοπιμότθτασ τθσ προμικειασ 

- Απόφαςθ Διοικθτι με αρ.πρωτ. 5540/20-2-2020 ςχετικά µε τθν ζγκριςθ ςκοπιμότθτασ τθσ 
προμικειασ 

- Απόφαςθ τθσ 4θσ Υ.Ρ.Ε. με αρ.πρωτ. 50233/30-12-2019 ςχετικά µε τθν ζγκριςθ ςκοπιμότθτασ τθσ 
προμικειασ 

- Τθν υποβολι του Τεχνικοφ Δελτίου Ρράξθσ με αρικμό Δελτίου (ΚΩΔ.ΡΑΞΘΣ/MIS (ΟΡΣ)): 5056170 θ 
οποία ςυνιςτά και αίτθςθ χρθματοδότθςθσ του Δικαιοφχου «Ρανεπιςτθμιακό Γενικό Νοςοκομείο 
Αλεξανδροφπολθσ» προσ τθν Ε.Υ.Δ.Ε.Ρ. Ρεριφζρειασ Ανατολικισ Μακεδονίασ - Θράκθσ για τθν ζνταξθ 
τθσ πράξθσ ςτο Ε.Ρ. «Ανατολικισ Μακεδονίασ - Θράκθσ 2014-2020», 

- Τθν με αρ. πρωτ. 1447/17-03-2020 Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ με τίτλο «Ρρομικεια και 
εγκατάςταςθ Ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ τθσ Ρνευμονολογικισ Κλινικισ του 
Ρανεπιςτθμιακοφ Γενικοφ Νοςοκομείου Αλεξανδροφπολθσ» και MIS 5056170  ςτο Ε.Ρ. «Ανατολικισ 
Μακεδονίασ - Θράκθσ 2014-2020», 

- Τθν υπ. αρικμ. 08/20 Διακιρυξθ του Διεκνοφσ Ανοικτοφ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ του ΡΑ.Γ.Ν. 

Αλεξανδροφπολθσ με αντικείμενο τθν υλοποίθςθ τθσ Ρράξθσ «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ 

Ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ τθσ Ρνευμονολογικισ Κλινικισ του Ρανεπιςτθμιακοφ 

Γενικοφ Νοςοκομείου Αλεξανδροφπολθσ» με κωδικό ΟΡΣ (MIS) 5056170 

- Το γεγονόσ ότι για τισ διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ που αφοροφςαν τα είδθ με αρικμό 5, 6, 7, 8 και 11 τθσ 

διακιρυξθσ 08/20 δεν κατατζκθκε καμία προςφορά  

- Το γεγονόσ ότι για τισ διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ που αφοροφςαν τα είδθ 1, 2 και 5 τθσ διακιρυξθσ 

08/20 κατατζκθκε θ από 15/06/2020 Ρροςφυγι τθσ εταιρείασ «ΡΩΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΕΙΑ – 

ΑΝΤΙΡΟΣΩΡΕΙΕΣ ΙΑΤΙΚΩΝ ΕΡΙ=ΣΤΘΜΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, 

ΙΔΙΩΤΙΚΘ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» ενϊπιον τθσ Α.Ε.Ε.Ρ. 

- Τθν με αρ. 934/22-7-2020 Απόφαςθ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν, ςφμφωνα με 

τθν οποία γίνεται αποδεκτι θ προςφυγι τθσ εταιρείασ «ΡΩΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΕΙΑ – 

ΑΝΤΙΡΟΣΩΡΕΙΕΣ ΙΑΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΘ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»  
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- Τθν με αρ. πρωτ. Θ.60/ΔΣ15/31-08-2020 απόφαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου µε κζμα: 

C) «Ακφρωςθ τθσ υπϋαρικμ. 08/20 Διακιρυξθσ με αντικείμενο τθν υλοποίθςθ τθσ Ρράξθσ «Ρρομικεια 

και εγκατάςταςθ Ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ τθσ Ρνευμονολογικισ Κλινικισ του 

Ρανεπιςτθμιακοφ Γενικοφ Νοςοκομείου Αλεξανδροφπολθσ» με κωδικό ΟΡΣ (MIS) 5056170, όςον 

αφορά ςτα είδθ 1, 2 και 5 αυτισ, ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν υπϋαρικμ. 934/22-7-2020 Απόφαςθ τθσ 

Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν». 

D) «Διενζργεια νζασ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ για τα είδθ 1, 2 και 5 τθσ 08/2020 διακιρυξθσ και 

ςυμπερίλθψθ των ειδϊν τθσ ανωτζρω διακιρυξθσ για τα οποία δεν κατατζκθκε προςφορά» 

- Τθν με αρ. πρωτ. 29193/07-09-2020 Απόφαςθ Διοικθτι ςχετικά µε τον οριςμό νζασ επιτροπισ 
ςφνταξθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν, 

- Τισ υπϋαρικμ. πρωτ. 31751/22-09-2020 προδιαγραφζσ, όπωσ κατατζκθκαν από τθν αρμόδια επιτροπι 

- Τθν υπϋαρικμ.πρωτ. 32930/29-09-2020 Διαβοφλευςθ των  υπϋαρικμ. πρωτ. 31751/22-09-2020 
Ρροδιαγραφϊν  

- Τισ υπϋαρικμ. πρωτ. 44593/14-12-2020 οριςτικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, όπωσ κατατζκθκαν από τθν 
αρμόδια επιτροπι κατόπιν τθσ ςχετικισ διαβοφλευςθσ 

- Τθ με αρ. πρωτ. Θ24/ΔΣ34/30-12-2020 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςχετικά µε τθν ζγκριςθ 
των οριςτικϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν όπωσ κατατζκθκαν από τθν αρμόδια επιτροπι κατόπιν τθσ 
ςχετικισ διαβοφλευςθσ, 

- Το υπ’ αρικμ. 2177/27-04-2021 ζγγραφο τθσ Ε.Υ.Δ.Ε.Ρ. Ρεριφζρειασ Ανατολικισ Μακεδονίασ - Θράκθσ 
περί διατφπωςθσ ςφμφωνθσ γνϊμθσ για τθ διενζργεια του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, 

- Τθν με αρ. πρωτ. 982/0 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ (Α∆Α: ΩΞΑ24690Ω3-260). 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Απαιτιςεισ και Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ανά τμιμα αντικειμζνου 

 

Μονάδα Επεμβατικισ Ρνευμονολογίασ 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ 1: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΒΙΝΤΕΟΒΟΓΧΟΣΚΟΡΘΣΘΣ (τεμ. 1) 

α) Βίντεο-Υπζρθχο-Βρογχοςκόπιο επεμβατικοφ τφπου με δυνατότθτα λιψθσ βιοψιϊν (ΤΒΝΑ) (1 τεμάχιο) 

1. Να είναι νέασ τεχνολογίασ και να παράγει εικόνεσ υψθλθ́σ ευκρίνειασ , κατάλλθλο για εξεταςτικι χριςθ 

ρουτίνασ κακώσ και για κεραπευτικούσ ςκοπούσ. 

2. Να είναι πλθ́ρωσ ςτεγανό , κατάλλθλο για εμβφκιςθ ςε απολυμαντικά υγρά . Να έχει τθ δυνατότθτα 

ςφνδεςθσ ςε αυτόματο απολυμαντι ενδοςκοπίων. 

3. Να έχει δυνατότθτα λθ́ψθσ βιοψιών μέςω ειδικθ́σ βελον́ασ βιοψίασ για ιςτολογικθ́ εξέταςθ (ΕΒUSTBNA). 

4. Να παρέχει ενδοςκοπικθ́ εικόνα με πιςτότθτα και φυςικά χρώματα μέςω ψθφιακού αιςκθτθρίου CCD 

(ColorChip) και εικόνα υπερθ́χου μέςω κατάλλθλθσ ενςωματωμένθσ θχοβόλου κεφαλθ́σ. 
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5. Να διακέτει  οπτικό πεδίο εφρουσ τουλάχιςτον 80°, θμιπρόςκιασ ι πρόςκιασ οράςεωσ ζωσ 20° για 

εξετάςεισ του βρογχικοφ δζντρου. 

6. Να έχει βάκοσ πεδίου 2 – 50 mm ι καλφτερο. Να αναφερκεί προσ αξιολόγθςθ. 

7. Nα διακέτει μθ́κοσ εργαςίασ 600 mm περίπου. 

8. Nα διακέτει εξωτερικθ́ διάμετρο ευκάμπτου τμθ́ματοσ ειςαγωγθ́σ έωσ 6,3 mm για τθ μικρότερθ δυνατι 

καταπόνθςθ του αςκενι. 

9. Να διακέτει αυλό εργαςίασ τουλάχιςτον 2,2 mm κατάλλθλο για τθν λιψθ  κατευκυνόμενων βιοψιϊν. Ο 

μεγαλφτεροσ αυλόσ εργαςίασ κα κεωρθκεί πλεονέκτθμα. 

10. Το προςφερόμενο ενδοςκόπιο υπερθ́χων να δύναται να ςυνεργαςτεί με πλθ́κοσ ενδοβρογχικών 

βελόνων βιοψίασ κατάλλθλεσ για τθν λιψθ δειγμάτων και κατ ’ ελάχιςτον με τουσ ακόλουκουσ τφπουσ 

βελόνων: 19G, 21G και 22G. Να αναφερκούν αναλυτικά οι ςυμβατοί τφποι βελόνων προσ αξιολόγθςθ. 

11. Να είναι ικανό κατ’ ελάχιςτο για τισ εξισ γωνιϊςεισ: προσ τα πάνω 120°, προσ τα κάτω70°. 

12. Να έχει τθ δυνατότθτα ρύκμιςθσ και επιλογθ́σ διαφόρων π αραμζτρων μζςω τουλάχιςτον τεςςάρων 

κομβίων ςτο χειριςτιριο του ενδοςκοπίου, όπωσ ρφκμιςθ βελτίωςθσ (enhancement), ρφκμιςθ ίριδοσ (Iris), 

πάγωμα/ξεπάγωμα εικόνασ, ευαιςκθςίασ (AGC), εγγραφι/εκτφπωςθ εικόνασ , μζγεκοσ εικόνασ , αντίκεςθ 

κτλ. Να αναφερκούν αναλυτικά προσ αξιολόγθςθ. 

13. Να διακέτει δυνατότθτα ςάρωςθσ τουλάχιςτον 60° παράλλθλα με τθ διεφκυνςθ ειςαγωγισ του 

ενδοςκοπίου. 

14. Να έχει δυνατότθτα λειτουργίασ ςε πολλαπλέσ ςυχνότθτεσ κατ’ ελάχιςτο 5/7.5/10/12 MHz. 

15. Να είναι πλθ́ρωσ ςτεγανό και εμβαπτθ́ςιμο ςε απολυμαντικό υγρό και πλυντθ́ριο ευκάμπτων 

ενδοςκοπίων. Να αναφερκεί αναλυτικά. 

16. Να πλθρoί τ oυσ καvόvεσ αςφαλείασ τθσ Ευρωπαϊκθ́σ Κ oιvότθτασ για Ιατρ oτεχνολογικό εξ oπλιςμό 

(CEMark). 

 

β) Εφκαμπτο βίντεο-βρογχοςκόπιο λεπτισ εξωτερικισ διαμζτρου (1 τεμάχιο) 

 

1. Να είvαι κατάλλθλo για διαγνωςτικθ́ βρογχοςκοπικθ́ χρθ́ςθ. 

2. Να ενςωματώνει νζα τεχνολογικά χαρακτθριςτικά και να διακζτει ζγχρωμο ψθφιακό αιςκθτιριο εικόνασ 

(ColourCCD), παρζχοντασ τθν καλφτερθ δυνατι ευκρίνεια καιποιότθτα εικόνασ , φυςικά χρϊματα και 

πιςτότθτα τθσ εικόνασ του βλεννογόνου. 

3. Να διακέτει εύρ oσ πρoςκίασ oράςεωσ τουλάχιςτον 120° για καλύτερθ και ακριβέςτερθ  διάγvωςθ 

αυξάνοντασ ζτςι τθν προσ εξέταςθ περιοχθ́. 

4. Να διακέτει ευρύ βάκοσ πεδίου τουλάχιςτον 3-100mm για κοντινθ́ και λεπτομερθ́  παρατιρθςθ του 

βλεννογόνου. 
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5. Να ςυνεργάηεται απαραίτθτα με εξελιγμένο οπτικό ςύςτθμα φίλτρων  χρωμοενδοςκόπθςθσ, 

διαφοροποίθςθσ πακολογικοφ και φυςιολογικοφ ιςτοφ , για τθν απεικόνιςθ μορφωμάτων και τριχοειδών 

αγγείων ςτα επιφανειακά ςτρϊματα του βλεννογόνου και τον εντοπιςμό βλαβϊν τα οποία δεν είναι 

εφικτό να απεικονιςτοφν με λευκό φωτιςμό, ϊςτε να απεικονίηονται με μεγάλθ ευκρίνεια. Θ ςυγκεκριμζνθ 

τεχνικι να είναι εγκεκριμζνθ από διεκνείσ αναγνωριςμζνουσ οργανιςμοφσ (να αναφερκοφν). 

6. Να διακέτει εξωτερικθ́ διάμετρ o ςωλινα ειςαγωγισ και κάτω άκρου περίπου 5,0 mm για μικρότερθ 

καταπόνθςθ του αςκενοφσ. 

7. Να εκτελεί κατ’ ελάχιςτον τισ ακόλουκεσ γωνιϊςεισ: προσ τα πάνω 180° και προσ τα κάτω 130°. 

8. Να διακέτει μθ́κoσ εργαςίασ 600 mm περίπου. 

9. Να διακέτει κανάλι για βιοψία τουλάχιςτον 2,0 mm για χρθ́ςθ ενδοςκοπικών  εξαρτθμάτων και 

εργαλείων με ταυτόχρονθ εξαςφάλιςθ αναρροφθτικισ ικανότθτασ. 

10. Να είναι πλθ́ρωσ ςτεγανό και εμβαπτθ́ςιμο ςε απολυμαντικό υγρό και πλυντθ́ριο ευκάμπτων 

ενδοςκοπίων, χωρίσ τθν αναγκαιότθτα εξειδικευμζνων καλυμμάτων ςτεγανότθτασ για τθν αποφυγι 

ειςροισ νεροφ ςτο εςωτερικό του. Να αναφερκεί αναλυτικά. 

11. Να έχει τθ δυνατότθτα ρύκμιςθσ και επιλογθ́σ διαφόρων παραμέτρων μέςω  τουλάχιςτον τεςςάρων 

κομβίων ςτο χειριςτιριο του ενδοςκοπίου, όπωσ ρφκμιςθ βελτίωςθσ (enhancement), ρφκμιςθ ίριδοσ (Iris), 

πάγωμα/ξεπάγωμα εικόνασ, ευαιςκθςίασ (AGC), εγγραφι/εκτφπωςθ εικόνασ , μζγεκοσ εικόνασ , αντίκεςθ 

κτλ. Να αναφερκούν αναλυτικά προσ αξιολόγθςθ. 

12. Να πλθροί τα Ευρωπαϊκά standards αςφαλείασ για Ιατρoτεχνολογικό εξoπλιςμό (CE- Mark). 

 

γ) Εφκαμπτο κεραπευτικό βίντεο-βρογχοςκόπιο High Definition (2 τεμάχια) 

1. Να είναι κατάλλθλο για επεμβατικθ́ και διαγνωςτικθ́ βρογχοςκοπικθ́ χρθ́ςθ. 

2. Να ενςωματώνει νέα τεχνολογικά χαρακτθριςτικά και να παρέχει ενδοςκοπικθ́ εικόνα υψ θλισ 

ευκρίνειασ HighDefinition ςε πλθ́ρθ ςυνδεςιμότθτα με βίντεο επεξεργαςτέσ High Definition. 

3. Να ενςωματώνει νζα τεχνολογικά χαρακτθριςτικά και να διακζτει ζγχρωμο ψθφιακό αιςκθτιριο εικόνασ 

(ColourCCD), παρζχοντασ τθν καλφτερθ δυνατι ευκρίνεια καιποιότθτα εικόνασ , φυςικά χρϊματα και 

πιςτότθτα τθσ εικόνασ του βλεννογόνου. 

4. Να ςυνεργάηεται απαραίτθτα με εξελιγμένο οπτικό ςύςτθμα φίλτρων χρωμοενδοςκόπθςθσ , 

διαφοροποίθςθσ πακολογικοφ και φυςιολογικοφ ιςτοφ , για τθν απεικόνιςθ μορφωμάτων και τριχοειδϊν 

αγγείων ςτα επιφανειακά ςτρϊματα του βλεννογόνου και τον εντοπιςμό βλαβϊν τα οποία δεν είναι 

εφικτό να απεικονιςτοφν με λευκό φωτιςμό, ϊςτε να απεικονίηονται με μεγάλθ ευκρίνεια. Θ ςυγκεκριμζνθ 

τεχνικι να είναι εγκεκριμζνθ από διεκνείσ αναγνωριςμζνουσ οργανιςμοφσ (να αναφερκοφν) 

5. Να διακέτει εύροσ πρόςκιασ οράςεωσ τουλάχιςτον 120° για καλύτερθ και ακριβέςτερθ  διάγνωςθ 

αυξάνοντασ ζτςι τθν προσ περιοχι εξζταςθ. 
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6. Να διακέτει ευρύ βάκοσ πεδ ίου τουλάχιςτον 3-100 mm για κοντινθ́ και λεπτομερθ́  παρατιρθςθ του 

βλεννογόνου. 

7. Να διακέτει εξωτερικθ́ διάμετρο εύκαμπτου ςωλθ́να ειςαγωγθ́σ έωσ 6,0 mm για εύκολθ ειςαγωγι του 

ενδοςκοπίου ςτο πεδίο εξζταςθσ. 

8. Να εκτελεί κατ’ ελάχιςτον τισ ακόλουκεσ γωνιώςεισ: προσ τα πάνω 180° και προσ τακάτω 130°. 

9. Να διακέτει ωφέλιμο μθ́κοσ εργαςίασ 600 mm περίπου. 

10. Να διακέτει κανάλι για βιοψία τουλάχιςτον 2,8 mm για χρθ́ςθ ενδοςκοπικών  εξαρτθμάτων και 

εργαλείων με ταυτόχρονθ εξαςφάλιςθ αναρροφθτικισ ικανότθτασ. 

11. Να είναι πλθ́ρωσ ςτεγανό και εμβαπτθ́ςιμο ςε απολυμαντικό υγρό και πλυντθ́ριο ευκάμπτων 

ενδοςκοπίων, χωρίσ τθν αναγκαιότθτα εξειδικευμζνων καλυμμάτων ςτεγανότθτασ για τθν αποφυγι 

ειςροισ νεροφ ςτο εςωτερικό του. Να αναφερκει αναλυτικά. 

12. Τo χειριςτιριo κακϊσ και τo κάτω τμιμα να εί vαι ςυμβατά για χρθ́ςθ με υψίςυχ voρεφμα (διακερμία) 

κακϊσ και ΣφςτθμαLaser. 

13. Να έχει τθ δυνατότθτα ρύκμιςθσ και επιλογθ́σ διαφόρων παραμέτρων μέςω τουλάχιςτον τεςςάρων 

κομβίων ςτο χειριςτιριο του ενδοςκοπίου, όπωσ ρφκμιςθ βελτίωςθσ (enhancement), ρφκμιςθ ίριδοσ (Iris), 

πάγωμα/ξεπάγωμα εικόνασ, ευαιςκθςίασ (AGC), εγγραφι/εκτφπωςθ εικόνασ , μζγεκοσ εικόνασ , αντίκεςθ 

κτλ. Να αναφερκούν αναλυτικά προσ αξιολόγθςθ. 

14. Να πλθροί τ oυσ κα vόvεσ αςφαλείασ τθσ Ευρωπαϊκθ́σ Κ oιvότθτασ για Ιατρ oτεχνολογικό εξ oπλιςμό 

(CEMark). 

 

δ) Τροχιλατοσ Ζγχρωμοσ Υπερθχοτομογράφοσ (1 τεμάχιο) 

1. Να διακζτει λειτουργία ρφκμιςθσ STC με τθv oπoία απoδυvαμϊvovται ι εvιςχφovται επιλεκτικά τα 

αvακλϊμεvα ςιματα ςε διαφορετικζσ βακμίδεσ. 

2. Να διακζτει δυνατότθτα εvίςχυςθσ τoυ ςυvoλικoφ ςιματoσ τωv υπεριχωv ςε διαφορετικά επίπεδα. 

3. Να διακζτει ενςωματωμζνθ κατάλλθλθ τεχνικι απεικόνιςθσ θ οποία να προορίηεται για τθν απεικόνιςθ 

μικρϊν αγγείων ςτθν περιοχι ενδιαφζροντοσ, και για τον ακριβζςτερο χειριςμό του ενδοςκοπίου και τθν 

αποφυγι βλαβϊν ςτα αγγεία. Να αναφερκεί αναλυτικά και να αποδεικνφεται. 

4. Να είvαι ικαvό για τθ ρφκμιςθ τθσ αντίκεςθσ τθσ εικόνασ. 

5. Να διακζτει ςφςτθμα μζτρθςθσ απoςτάςεωv ι επιφάvειασ περιμζτρoυ oπoιαςδιπoτε περιoχισ 

εvδιαφζρovτoσ, τo oπoίo ελζγχεται είτε από δρoμείσ ςθμάδευςθσ ςτo πλθκτρoλόγιo, είτε από τo trackball. 

6. Να διακζτει κατάλλθλο επιλoγζα για τθv εvαλλαγι υπερθχογραφικισ και ενδοςκοπικισ εικόνασ ςτθν 

ίδια οκόνθ κακϊσ και δυνατότθτα ελζγχου τθσ εικόνασ από τουσ διακόπτεσ του ενδοςκοπίου υπεριχων. 

Να περιγραφεί αναλυτικά προσ αξιολόγθςθ. 

7. Να διακζτει τεχνικι ενίςχυςθσ τθσ εικόνασ θ οποία να παρζχει βελτιωμζνθ εικόνα μετθν εφαρμογι 

φίλτρων ανάλογα με τθν ςτοχευόμενθ περιοχι. 

8. Να διακζτει δυνατότθτα Picture in Picture. 
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9.Να διακζτει βακμίδεσ μεγζκυvςθσ τθσ εικόvασ για πιo λεπτoμερι εξζταςθ, δυvατότθτα αvαςτρoφισ και 

περιςτρoφισ απεικόvιςθσ τθσ εικόvασ ςτθv oκόvθ, ςε διαφoρετικζσ κζςεισ, χωρίσ vα απαιτείται αλλαγι 

κζςθσ τoυ oργάvoυ παρατιρθςθσ ςτθv εξεταηόμεvθ περιoχι. 

10. Να ζχει δυνατότθτα επιλογισ του ςθμείου τθσ εξζταςθσ που εκτελείται για τθν καλφτερθ προςαρμογι 

τθσ εικόνασ ςτο όργανο που εξετάηεται, ςε τουλάχιςτον δφο διαφορετικά modes. Να περιγραφεί 

αναλυτικά προσ αξιολόγθςθ. 

11. Να είvαι εφoδιαςμζvo με τθv λειτoυργία παγϊματοσ (freeze) και απελευκζρωςθσ (release) για τo 

πάγωμα τθσ εικόvασ ςτθν οκόνθ και τθν ενεργοποίθςθ των ςυςτθμάτων καταγραφισ, τα οποία να 

ελζγχονται είτε από τo πλθκτρoλόγιo, είτε από πoδoδιακόπτθ είτε από τo εvδoςκόπιo υπεριχωv. 

12. Να διακζτει ςφςτθμα καταχϊρθςθσ τωv πρoςωπικϊv ςτoιχείωv τoυ αςκεvοφσ μζςω πλθκτρoλoγίoυ. 

13. Να ζχει δυνατότθτα ςφνδεςθσ με πλθκτρολόγιο, το οποίο είναι ςυμβατό με το ςφςτθμα Βιντεο-

Ενδοςκόπθςθσ για τθν δυνατότθτα μεταφοράσ ςτοιχείων του αςκενι από το ςφςτθμα video 

ενδοςκόπθςθσ ςτθν κεντρικι μονάδα υπεριχων. 

14. Να ζχει δυνατότθτα απεικόνιςθσ ςε B-Mode, PulseWaveDopplermode, flowmode και ColorFlowmode. 

15. Να ζχει δυνατότθτα μνιμθσ εικόνων CineMemory μεγαλφτερο από 160 εικόνεσ (Cinereview) 

16. Θ προςφερόμενθ μονάδα να είναι ςυμβατι με μεκόδουσ απεικόνιςθσ: Μechanical Radial Scanning, 

Electronic Radial Scanning, Electronic curved Linear array. Να περιλαμβάνεται κάκε αναγκαίο εξάρτθμα ι 

περιφερειακι ςυςκευι ϊςτε να επιτυγχάνεται θ ορκι λειτουργία των προαναφερόμενων μεκόδων 

απεικόνιςθσ. 

17. Να υπάρχει ςυμβατότθτα με εφκαμπτουσ κακετιρεσ υπεριχων μθχανικισ ςάρωςθσ κατ’ ακτίνα 

(mechanical radial scanning), για τθν προςζγγιςθ περιφερικϊν βρόγχων ςτουσ οποίουσ δεν δφναται να 

προςεγγίςει το βρογχοςκόπιο υπεριχων. Να αναφερκεί αναλυτικά ο τρόποσ επίτευξθσ. 

18. Να είναι ςυμβατι κατ’ ελάχιςτο με ςυχνότθτεσ εκπομπισ 5/7,5/10/12/20MHZ. Να αναφερκοφν 

αναλυτικά προσ αξιολόγθςθ. 

19. Να διακζτει κατ’ ελάχιςτο ψθφιακζσ εξόδουσ ςφνδεςθσ περιφερειακϊν ςυςτθμάτων DVI και HD-SDI 

κακϊσ και αναλογικζσ εξόδουσ. 

20. Να πλθρoί τoυσ καvόvεσ αςφαλείασ τθσ Ευρωπαϊκισ Κoιvότθτασ για Ιατρoτεχνολογικό εξoπλιςμό 

(CEMark). 

21. Να ςυνοδεφεται απαραίτθτα από κατάλλθλα περιφερειακά και εξαρτιματα προκειμζνου να είναι 

λειτουργικό. Να αναφερκεί αναλυτικά. 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ 2: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΒΟΓΧΙΚΟΥ NARROW BAND IMAGING ΚΑΙ 

ΕΝΔΟΒΟΓΧΙΚΟΥ ΑΥΤΟΦΘΟΙΣΜΟΥ (τεμ. 1) 

Α. Ρροδιαγραφι ςυςτιματοσ κάμερασ  

1. Να είvαι επεξεργαςτισ-κάμερα τελευταίασ γεvιάσ και νζασ τεχνολογίασ, να πραγματοποιεί ψθφιακι 

επεξεργαςία εικόνασ, ςε ςυνεργαςία με ζγχρωμο ψθφιακό αιςκθτιριo αvάγvωςθσ εικόvασ 

CCDColorChipTechnology ι CMOS, παρζχοντασ μεγάλο μζγεκοσ και υψθλισ ποιότθτασ εικόνασ, φυςικά 

χρϊματα και πιςτότθτα εικόvασ. 

2. Να ενςωματϊνει νζα τεχνολογικά χαρακτθριςτικά υψθλισ ανάλυςθσ FULLHD (FullHighDefinition) 1080 

οριηόντιων γραμμϊν ςάρωςθσ και ανάλυςθ εικόνασ 1920x1080, παρζχοντασ τθν καλφτερθ δυνατι 

ευκρίνεια και ποιότθτα ενδοςκοπικισ εικόνασ. 
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3. Ο επεξεργαςτισ να είναι ξεχωριςτι ι ενςωματωμζνθ ςυςκευι από τθν πθγι ψυχροφ φωτιςμοφ. 

4. Να ςυνεργάηεται απαραίτθτα με οπτικό ςφςτθμα φίλτρων χρωμοενδοςκόπθςθσ, διαφοροποίθςθσ 

πακολογικοφ και φυςιολογικοφ ιςτοφ, για τθν απεικόνιςθ μορφωμάτων και τριχοειδϊν αγγείων ςτα 

επιφανειακά ςτρϊματα του βλεννογόνου και τον εντοπιςμό βλαβϊν τα οποία δεν είναι εφικτό να 

απεικονιςτοφν με λευκό φωτιςμό, ϊςτε να απεικονίηονται με μεγάλθ ευκρίνεια. Θ ςυγκεκριμζνθ τεχνικι 

να είναι εγκεκριμζνθ από διεκνείσ αναγνωριςμζνουσ οργανιςμοφσ (να αναφερκοφν). 

5. Να διακζτει δυνατότθτα αυτόματθσ προεπιλογισ τθσ βζλτιςτθσ εικόνασ τθσ εξζταςθσ, κατά τθ 

λειτουργία παγϊματοσ ςτο εξεταηόμενο πεδίο, ϊςτε να επιλζγεται άμεςα θ κακαρότερθ εικόνα χωρίσ να 

περιζχει αλλοιϊςεισ κίνθςθσ. 

6. Να διακζτει ςφςτθμα βελτίωςθσ τθσ εικόνασ για τθν απεικόνιςθ μεγάλων μορφωμάτων και δομϊν του 

βλεννογόνου κακϊσ και δυνατότθτα απεικόνιςθσ μικρότερων δομϊν όπωσ είναι τα τριχοειδι αγγεία, για 

τθ διαφοροποίθςθ πακολογικοφ και φυςιολογικοφ ιςτοφ. Να αναφερκοφν αναλυτικά θ τεχνικι κακϊσ και 

τα επίπεδα προσ αξιολόγθςθ. 

7. Να ζχει δυνατότθτα θλεκτρονικισ μεγζκυνςθσ τθσ εικόνασ τθσ εξζταςθσ ςε πολλά επίπεδα, ελεγχόμενθ 

τόςο από το πλθκτρολόγιο όςο και από τουσ διακόπτεσ του ενδοςκοπίου. 

8. Να διακζτει ςφςτθμα αυτόματθσ ίριδoσ για τθν αυτόματθ προςαρμογι τθσ φωτεινότθτασ αποδίδοντασ 

ζτςι καλφτερθ παρατιρθςθ και διάγvωςθ. 

9. Να διακζτει ρφκμιςθ αυξoμείωςθσ και ευαιςκθςίασ τoυ φωτόσ, αvάλoγα με τθv απόςταςθ τθσ κάμερασ 

από τo είδωλo πoυ εςτιάηουμε. 

10. Να διακζτει ενςωματωμζνθ λειτουργία ςυςτιματοσ PictureinPicture ϊςτε να είναι εφικτόσ ο 

ςυνδυαςμόσ τθσ ενδοςκοπικισ εικόνασ με οποιαδιποτε άλλθ εικόνα ιατρικισ εξζταςθσ που 

πραγματοποιείται ταυτόχρονα (υπεριχων, ενδοςκοπικι εικόνα από άλλθ εξζταςθ, λαπαροςκοπικι, 

ακτινογραφικι κτλ), μζςω υποεικονιδίου ςτο monitor. Να αναφερκεί ο τρόποσ πραγματοποίθςθσ. 

11. Να διακζτει υποδοχι ειςαγωγισ για τοποκζτθςθ αποκθκευτικισ μνιμθσ USB ϊςτε να αποκθκεφονται 

οι εικόνεσ τθσ εξζταςθσ και να μποροφν να μεταφερκοφν ςε PC,προκειμζνου να αξιοποιθκοφν περαιτζρω. 

12. Να διακζτει δυνατότθτα επιλογισ εικόνων τθσ εξζταςθσ μζςω του menu και ειςαγωγισ ςχολίων ςε 

αυτζσ για κάκε αςκενι κακϊσ και αποκικευςισ τουσ ςτθν αποκθκευτικι μνιμθ. 

13. Να διακζτει δυνατότθτα εφκολθσ ρφκμιςθσ τθσ ιςορροπίασ του λευκοφ χρϊματοσ μζςω κομβίου για 

βζλτιςτθ απόδοςθ των χρωμάτων. 

14. Να διακζτει ςφςτθμα αυτόματθσ αναγνϊριςθσ του τφπου του ενδοςκοπίου κακϊσ και του αντίςτοιχου 

SerialNumber, με ταυτόχρονθ απεικόνιςι τουσ ςτο monitor. 

15. Να διακζτει δυνατότθτα απεικόνιςθσ ςτο monitor των τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν του ενδοςκοπίου 

(διάμετροσ καναλιοφ, εξωτερικι διάμετροσ), κακϊσ και ςχόλια του χριςτθ. 

16. Να ζχει δυνατότθτα μνιμθσ και ρφκμιςθσ των παραμζτρων όπωσ κατ’ ελάχιςτον, ιςορροπίασ λευκoφ 

χρϊματοσ (Whitebalance), τρόπου φωτομζτρθςθσ (Irismode), επιλογισ του τόνου του ςυνολικοφ χρϊματοσ 

(Colortone), μεγζκουσ τθσ εικόνασ (Imagesize) κακϊσ και τθσ ρφκμιςθσ τθσ βελτίωςθσ τθσ εικόνασ (Image 

Enhancement), ακόμα και όταν θ ςυςκευι παραμείνει κλειςτι. Να αναφερκοφν αναλυτικά όλεσ οι 

λειτουργίεσ. 

17. Να διακζτει ςφςτθμα αποκικευςθσ ςτοιχείων αςκενϊν μζςω του πλθκτρολογίου για αρχειοκζτθςθ 

των περιςτατικϊν. 
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18. Να διακζτει ρφκμιςθ αvτίκεςθσ ςε διαφoρετικά επίπεδα αvάλoγα με τθ φωτειvότθτα ι τθ ςκoυρότθτα 

τθσ εικόvασ. Να αναφερκοφν τα επίπεδα προσ αξιολόγθςθ. 

19. Να διακζτει πλικτρα χειριςμοφ αφισ (touchbutton) και δυνατότθτα ρφκμιςθσ του κόκκινου, του μπλε 

κακϊσ και του ςυνολικοφ χρϊματοσ τθσ εικόνασ ςε διαφορετικά επίπεδα. 

20. Να διακζτει κατ’ ελάχιςτο ψθφιακζσ εξόδουσ ςφνδεςθσ περιφερειακϊν ςυςτθμάτων DVI (1080) και 

HD/SD-SDI. Να αναφερκεί αναλυτικά. 

21. Να ζχει αυτόματθ επιλογι τoυ τρόπου φωτομζτρθςθσ (επιλογι ίριδασ) για τθν απoφυγι 

αvταvακλάςεωv και αλλoίωςθσ τωv χρωμάτων ςτθν εικόνα. 

22. Να ςυνοδεφεται από κατάλλθλα εξαρτιματα και υλικά για τθν ορκι λειτουργία του. 

23. Να πλθροί τουσ καvovιςμoφσαςφαλείασ τθσ Ευρωπαϊκισ Εvωςθσ για Ιατρoτεχνολογικό εξoπλιςμό (CE-

Mark). 

 

Β. Ρροδιαγραφι πθγισ ψυχροφ φωτιςμοφ 300Watt με Αυτοφκοριςμό (Autofluorescence) 

Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 

1. Να διακζτει λυχνία τεχνολογίασ με ιςχφ τουλάχιςτον 300 Watt Xenon με Αυτοφκοριςμό ι νζασ 

τεχνολογίασ LED τουλάχιςτον 4 διαφορετικϊν λυχνιϊν με Αυτοφκοριςμό κάλυψθσ τουλάχιςτον 10.000 

ωρϊν λειτουργίασ, αποδίδοντασ τθν μζγιςτθ δυνατι ποιότθτα και απόδοςθ φωτιςμοφ. Να αναφερκεί 

αναλυτικά. 

2. Να διακζτει απαραίτθτα εφεδρικι λυχvία τφπου αλογόνου κατ’ ελάχιςτον 35Watt ςτθν περίπτωςθ που 

θ κφρια λυχνία είναι 300 Watt Xenon με Αυτοφκοριςμό, θ oπoία να τίκεται ςε λειτoυργία αυτόματα ςε 

περίπτωςθ βλάβθσ τθσ κεvτρικισ λυχνίασ ϊςτε να μπορεί να ολοκλθρωκεί θ ενδοςκόπθςθ χωρίσ 

πρόβλθμα. Στθν περίπτωςθ που θ πθγι φωτιςμοφ αφορά ςε νζασ τεχνολογίασ LED (πάςθσ τεχνολογίασ) να 

δοκοφν ςτοιχεία κάλυψθσ του τμιματοσ. 

3. Να διακζτει και να ςυνεργάηεται απαραίτθτα με εξελιγμζνο οπτικό ςφςτθμα χρωμοενδοςκόπθςθσ, 

κατάλλθλο για τθ διαφοροποίθςθ πακολογικοφ από φυςιολογικό ιςτό για τθν καλφτερθ απεικόνιςθ 

μορφωμάτων και τριχοειδϊν αγγείων ςτα επιφανειακά ςτρϊματα του βλεννογόνου κακϊσ και δυνατότθτα 

απεικόνιςθσ τθσ μορφολογίασ των κρυπτϊν και του βακμοφ δυςπλαςίασ με βάςθ το Pit Pattern (Kudo). Να 

περιγραφεί θ μζκοδοσ κακϊσ και οι λειτουργίεσ που παρζχονται. 

4. Να ζχει τθ δυvατότθτα παρoχισ αζρα ςε τουλάχιςτον τρία διαφορετικά επίπεδα. Να αναφζρονται προσ 

αξιολόγθςθ. 

5. Να διακζτει δυνατότθτα μεταβολισ τθσ φωτεινότθτασ αυτόματα ι χειροκίνθτα ςε διαφορετικά επίπεδα. 

6. Να πλθρεί τουσ καvovιςμoφσαςφαλείασ τθσ Ευρωπαϊκισ Εvωςθσ για Ιατρoτεχνολογικό εξoπλιςμό (CE-

Mark 93/42 EEC). 

 

Γ. Ρροδιαγραφι μόνιτορ HD 24"με επίπεδθ ευρεία οκόνθ 

Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 

1. Να είναι ζγχρωμο monitor τουλάχιςτον 24 ́ ́ LCD, με πιςτι αναπαραγωγι τθσ εικόνασ του ιςτοφ, ειδικό 

για ιατρικζσ απεικονίςεισ. 

2. Να είναι υψθλισ ευκρίνειασ FullHighDefinition με υψθλι ανάλυςθ 1920 x 1080 pixels τουλάχιςτον. 

3. Να διακζτει υψθλό λόγο αντίκεςθσ, μεγάλθ γωνία οράςεωσ ο οποίοσ να αναφερκεί προσ αξιολόγθςθ. 

4. Να διακζτει ψθφιακζσ ειςόδουσ FullHighDefinition κατάλλθλεσ για ςφνδεςθ με περιφερειακό εξοπλιςμό. 
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5. Να ζχει δυνατότθτα ελζγχου του menu μζςω τθσ οκόνθσ. 

6. Να πλθροί τα Ευρωπαϊκά standards αςφαλείασ για Ιατρoτεχνολογικό εξoπλιςμό (CE-Mark). 

 

Δ. Ρροδιαγραφι τροχιλατου (trolley) 

Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 

1. Να είναι εργονομικά ςχεδιαςμζνο, τροχιλατο με 4 τροχοφσ, με ςφςτθμα πζδθςθσ ςτουσ 2 από αυτοφσ 

για μεγαλφτερθ ςτακερότθτα. 

2. Να διακζτει ειδικι κζςθ για αςφαλι τοποκζτθςθ ενδοςκοπίων για αποφυγι κραφςεωσ και καταπόνθςθ 

των ενδοςκοπίων (κρεμάςτρα ενδοςκοπίων). 

3. Να διακζτει ειδικό βραχίονα ι κζςθ τοποκζτθςθσ του monitor. 

4. Να διακζτει κζςθ τοποκζτθςθσ πλθκτρολογίου. 

5. Να διακζτει ςφςτθμα αεριςμοφ ςτισ πλάγιεσ πλευρζσ του. 

6. Να πλθροί τα Ευρωπαϊκά standards αςφαλείασ για Ιατρoτεχνολογικό εξoπλιςμό (CE-Mark). 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ 3: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΡΛΥΝΤΘΙΟΥ ΕΥΚΑΜΡΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΡΙΩΝ (τεμ. 1) 

 

1. Τo πρoςφερόμεvo πλυvτιριo να είvαι ειδικά καταςκευαςμζvo από μεταλλικι ανοξείδωτθ καταςκευι με 
δυνατότθτα κερμoχθμικισ επεξεργαςίασ εvδoςκoπίωv (απολφμανςθ) ςε πολύ χαμθλθ́ κερμοκραςίαέωσ 
35οC. 

2. Θα πρέπει να είναι  ςυμβατό με υγρά απολυμαντικά τα οποία δεν περιζχουν  γλουταραλδεφδθ ςτθν 
χθμικι τουσ ςφνκεςθ , αλλά υπεροξικό οξφ, ζτςιϊςτε να αποφεφγονται τόςο οι φκορζσ των ενδοςκοπίων , 
όςο και τυχόν δερματικά ι αναπνευςτικά προβλιματα, ςτο νοςθλευτικό προςωπικο.́ 

3. Να έχει  δυvατότθτα ελζγχoυ ςτεγαvότθτασ, κακαριςμoφ και απ oλφμαvςθσ για έναε vδoςκόπιο ςε 20 
λεπτά. 

4. Θα πρέπει να διακέτει  ειδικό ανοξείδωτο καλάκι μζςα ςτο oπoίο κα τoπoκετοφνται τα εvδoςκόπια και 
τα αναλώςιμα  υλικά για μεγαλφτερθαςφάλεια  κατά το πλφςιμo και για τθν αποφυγι φκοράσ και 
καταςτροφισ. 

5. Να διακέτει ςφςτθμα αςφαλείασ τo oπoίo κα πραγματοποιεί αυτόματο ζλεγχo ςτεγαvότθτασ και μόvιμo 
ζλεγχo τθσ πίεςθσ, κα πρέπει να ςταματά τθv αςφάλεια ςε υπερβoλικζσ κερμoκραςίεσ αζρα-vερoφ και να 
πραγματοποιεί θλεκτρovικό ζλεγχo κλειδϊματoσ τθσ πόρτασ κατά τθ διάρκεια του κφκλου πλφςθσ. 

6. Να διακέτει  ενςωματωμζνο ςφςτθμα ανίχνευςθσ διαρροισ του εςωτερικοφ του ενδοςκοπίου 
(leakagetester). 

7. Πλα τα κανάλια του ενδοςκοπίου να ςυνδ ζονται μζςω ειδικϊν προςαρμογζων ζτςι ϊςτε κατά τθ 
διάρκεια του κφκλου  πλφςθσ να διαςφαλίηεται θ ομαλι και προβλεπόμενθ  ροι απολυμαντικοφ και 
απορρυπαντικοφ υγροφ προκειμζνου να εξαςφαλίηεται ο πλιρθσ κακαριςμόσ και θ απολφμανςι του. 

8. Θα πρέπει να διακέτει  ςφςτθμα μικρoεπεξεργαςτι τ o oπoίo κα ελέγχει με ακρίβεια  όλα τα 
πρoγράμματα και τισ παραμζτρoυσ κατά τθ διάρκεια τθσ πλφςθσ. 

9. Ο τρόπoσ κακαριςμoφ, τo απoρρυπαvτικό και αvτιςθπτικό να είvαι απόλυτα φιλικά και ςυμβατά πρoσ τα 
υλικά καταςκευισ των εvδoςκοπίων χωρίσ vα πρoκαλoφv φκoρζσ. 

10. Να δύναται να ςυνδεκεί με ενδοςκόπιαόλων των εταιρειών μζςω adapters/ ςυνδετικϊν. 
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11. Να διακέτει δυνατότθτα ελζγχου ποιότθτασ κακαριςμοφ (HygienicTest). 

12. Να διακέτει  δυνατότθτα ςφνδεςθσ και επικοινωνίασ  ειδικοφ προγράμματοσ με το βίντεο -ςφςτθμα 
ενδοςκόπθςθσ που να ςυλλζγει  πλθροφορίεσ για τον αρικμό ενδοςκοπιςεων του οργάνου , τον τύπο του 
οργάνου και τον κφκλο πλφςθσ. Να αναφερκεί αναλυτικά. 

13. Να πλθροί όλουσ τουσ κανονιςμούσ  αςφαλείασ για Ιατροτεχνολογικό εξοπλιςμό τθσ Ευρωπαϊκισ  
Ζνωςθσ (CE Mark) κακϊσ και Υγιεινισ ςε κζματα απολφμανςθσ. 

14. Να διακέτει  ενςωματωμζνο εκτυπωτι για τθν εκτφπωςθ του προγράμματοσ  πλφςθσ (χρόνο, κφκλο, 
θμερομθνία) και τθν καταγραφθ́ των αποτελεςμάτων τθσ πλύςθσ. 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ 4: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΓΧΩΜΟΥ ΥΡΕΘΧΟΤΟΜΟΓΑΦΟΥ ΔΙΑΘΩΑΚΙΚΘΣ ΕΚΤΙΜΘΣΘΣ 
ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΛΘΨΘΣ ΒΙΟΨΙΩΝ (τεμ.1) 

 

1. Ο προςφερόμενοσ υπερθχοτομογράφοσ κα πρζπει να είναι τθσ πλζον ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, 
ψθφιακόσ (digital),με ψθφιακό διαμορφωτι δζςμθσ (Digitalbeamformer)τουλάχιςτον 80.000 
καναλιϊν επεξεργαςίασ. 

2. Να είναι φορθτόσ,ανκεκτικισ καταςκευισ από πλαίςιο μαγνθςίου, μικροφ βάρουσ μικρότερο ίςο 
από (≤6 Κg ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ενςωματωμζνθσ μπαταρίασ) και μικροφ όγκου, ζτςι ϊςτε να 
μπορεί να χρθςιμοποιείται ςε άμεςθ ανάγκθ εκτόσ τροχθλάτουμε αυτόνομθ λειτουργία επί ≥80'. Να 
διακζτει αλφαρικμθτικό πλθκτρολόγιο, κυλιόμενθ ςφαίραμεμετακινοφμενθ ζγχρωμθ 
οκόνθδιαγωνίου τουλάχιςτον 15,5 ”υψθλισ διακριτικισ ικανότθτασ θ οποία να καλφπτει όλο το 
πλθκτρολόγιο για αςφάλεια κατά τθν μεταφορά. Να λειτουργεί με τάςθ δικτφου 220V/50Hzκαι 
χρόνο εκκίνθςθσ τουλάχιςτον ςτα 28 δευτερόλεπτααποτελοφμενοσ από: 

 Βαςικι μονάδα, (όπωσ αναλυτικά προδιαγράφεται πιο κάτω). 

 Θχοβόλο κεφαλι ConvexArray, ευρζωσ φάςµατοσ ςυχνοτιτων (2 - 5MHz), κατάλλθλθ για 
ανίχνευςθ υπεηωκοτικισ ςυλλογισ και εξζταςθαγγείων, νεφρων και με οδθγό βιοψίασ (kit) για 
διενζργεια βιοψιϊν. 

 Ειδικιτροχιλατθ βάςθτου ιδίου καταςκευαςτικοφ οίκου,εφκολα μετακινοφμενθ, με δυνατότθτα 
κλειδϊματοσ και με ρφκμιςθ κακ’ φψοσ. 

3. Να λειτουργεί με θχοβόλεσ κεφαλζσ Lineararray, LinearMatrix, Phased/Sectorarray, Convex, 
volume, ενδοκοιλοτικζσ, microconvexarray, διοιςοφάγειο (ΤΕΕ),LinearςχιματοσΘockeyι Τ,Pencil 
κεφαλι κλπςε ονομαςτικζσ ςυχνότθτεσ από 2.0MHz μζχρι 22.0MHz τουλάχιςτον και να 
προςφερκοφν αναλυτικά προσ επιλογι. 

4. Να διακζτει και να λειτουργεί με τεχνικζσ απεικόνιςθσ: B-mode, M-Mode, παλμικοφ Doppler (PW), 
ζγχρωμου Doppler (CFM), PowerDoppler. 

5. Να ζχει δυνατότθτα ταυτόχρονθσ απεικόνιςθσ ςυνδυαςμοφ εικόνασ B-mode, παλμικοφ Doppler, 
και ζγχρωμου Doppler (realtimetriplex), ςε όλεσ τισ ςαρϊςεισ και όλεσ τισ θχοβόλεσ κεφαλζσ ϊςτε 
να επιτυγχάνεται εφκολθ διόρκωςθ τθσ τοποκζτθςθσ τθσ κεφαλισ από τον ιατρό κατά τθ διάρκεια 
τθσ εξζταςθσ, κυρίωσ αγγείων που επθρεάηονται από τθν κίνθςθ του αςκενοφσ. 

6. Να διακζτει τθν πλζον ςφγχρονθ υπερθχογραφικι τεχνολογία δθμιουργίασ εικόνασ 
CompoundImaging για επίτευξθ υψθλισ ανάλυςθσ αντίκεςθσ και βζλτιςτθσ διαφοροδιάγνωςθσ 
ιςτϊν και διαυγι όρια των εςωτερικϊν οργάνων και ιςτικϊν δομϊν μζςω πολλαπλϊν δεςμϊν 
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ςάρωςθσ. Επίςθσ να διακζτει και τθν τεχνολογία FrequencyCompoundImaging με εναλλαγζσ ςτθν 
ςυχνότθτα ςάρωςθσ για καλφτερα αποτελζςματα. 

7. Να διακζτει ςτθ βαςικι μονάδα τθν πλζον ςφγχρονθ υπερθχογραφικι τεχνολογία κατάλλθλθ για 
επεξεργαςία τθσ εικόνασ ςε επίπεδο pixel με ςκοπό τθ κεαματικι μείωςθ του «κορφβου» και 
παράλλθλθ βελτίωςθ τθσ ευκρίνειασ κακϊσ και τθσ υφισ των ιςτικϊν δομϊν για αφξθςθ τθσ 
διακριτικισ ικανότθτασ.  

8. Να διακζτει τθν τεχνικι αυτόματθσ ψθφιακισ ςυνολικισ βελτιςτοποίθςθσ τθσ εικόνασ με το 
πάτθμα ενόσ μόνο πλικτρου. Να ζχει εφαρμογι ςε B Mode αλλά και ςε PW Doppler. 
Nαπεριγραφοφν αναλυτικά οι δυνατότθτεσ προσ αξιολόγθςθ. 

9. Να υποςτθρίηει και να προςφερκεί προσ επιλογι εξειδικευμζνο πρόγραμμα για απεικόνιςθ 
αρμονικϊν ςυχνοτιτων (ContrastHarmonics) από ςκιαγραφικά μζςα με κατάλλθλο μθχανικό 
δείκτθ κακϊσ και ποςοτικισ ανάλυςθσ (Contrast QA). Να αναφερκοφν οι κεφαλζσ με τισ οποίεσ 
λειτουργεί θ τεχνικι. 

10. Να διακζτει ςτθ βαςικι μονάδα ενςωματωμζνθ τεχνικι απεικόνιςθσ τθσ προερχόμενθσ από τουσ 
ιςτοφσ 2θσ αρμονικισ ςυχνότθτασ (HarmonicImaging) θ οποία να λειτουργεί με όλεσ τισ θχοβόλεσ 
κεφαλζσ του ςυςτιματοσγια μεγαλφτερθ ευκρίνεια. 

11. Να προςφερκεί προσ επιλογι τεχνικι διαχωριςμοφ μαλακϊν (ελαςτικϊν) από ςκλθρϊν 
(ςυμπαγϊν) περιοχϊν (StrainΕλαςτογραφία) και να αναφερκοφν οι κεφαλζσ με τισ οποίεσ 
λειτουργεί θ τεχνικι. 

12. Να υποςτθρίηει και να προςφερκoφν προσ επιλογι οι τεχνικζσ απεικόνιςθσ: M/CM-Mode 
ελεφκερου ανατομικοφ άξονα, πανοραμικι απεικόνιςθ, ςυνεχοφσ dopper CW, StressEcho κακϊσ 
και τεχνικι ζγχρωμου και παλμικοφ Doppler ιςτϊν (TissueDopplerImaging-TDI) και 
ποςοτικοποίθςθσ-ποςοτικισ ανάλυςθσ τθσ απεικόνιςθσ (TissueDopplerImaging-TDIQA). 

13. Να ζχει ςφςτθμα επζκταςθσ ςυνδεςιμότθτασ με δυνατότθτα τουλάχιςτον τριϊν ενεργϊν κυρϊν 
για ταυτόχρονθ ςφνδεςθ θλεκτρονικϊν θχοβόλων κεφαλϊν απεικόνιςθσ(B-mode/PW/CFM) με 
δυνατότθτα επιλογισ τουσ από το χειριςτιριο.  

14. Να διακζτει μεγάλθσ λεπτομζρειασ τεχνικι (B-mode), με δυνατότθτα απεικόνιςθσ ςε υψθλό 
δυναμικό εφροσ (Dynamicrange) τουλάχιςτον 200db, για εφκολθ ανίχνευςθ ιδιαίτερα μικρϊν και 
δυςδιάκριτων αλλοιϊςεων ςτον παρεγχυματικό ιςτό όπωσ ιςοθχογενϊν όηων, ιςτϊν με τθν ίδια 
υφι κ.λπ. και ο ρυκμό ανανζωςθσ τθσ εικόνασ να είναι τουλάχιςτον 1000 εικόνεσ / δευτερόλεπτο. 

15. Να απεικονίηει ςε βάκοσ ςάρωςθσ 35 cm τουλάχιςτον, ςε αναλογία με τισ εκάςτοτε 
θχοβόλεσκεφαλζσ και να διακζτει τουλάχιςτον επτά Σθμεία (focuspoints) ι 3 ηϊνεσ εςτίαςθσ 
(focalzones). 

16. Να διακζτει μεγάλθ ψθφιακι μεγζκυνςθ ςε πραγματικό χρόνο (Real time) οποιουδιποτε 
τμιματοσ τθσ οκόνθσ, με δυνατότθτα μετακίνθςθσ τθσ περιοχισ ενδιαφζροντοσ. Να διακζτει και 
λειτουργία zoom πλιρουσ οκόνθσ με μεγζκυνςθ τθσ υπερθχογραφικισ εικόνασ μόνο, ςε όλθ τθν 
οκόνθ. 

17. Να διακζτει ςφγχρονα εκτεταμζνα πακζτα μετριςεων και υπολογιςμϊν (advancedpackages) για 
όλα τα είδθ απεικονίςεων ςτισ κλινικζσ εφαρμογζσ για τα οποία απαραίτθτα πρζπει να 
περιλαμβάνονται ςτθ βαςικι μονάδα το άνω-κάτω κοιλίασ και μικρϊν οργάνων πακζτα κλινικϊν 
εφαρμογϊν. 
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18. Να διακζτει ενςωματωμζνθ κινθματογραφικι μνιμθ ςειράσ αςπρόμαυρων και ζγχρωμων εικόνων 
(≥ 35000 εικόνεσ) κακϊσ και μνιμθ κυματομορφϊν M-mode και Doppler. Να διακζτει επεξεργαςία 
εικόνων και μετά τθ λιψθ (post processing). Θ αποκικευςθ των αςπρόμαυρων και ζγχρωμων 
εικόνων να γίνεται απαραίτθτα μζςω ενςωματωμζνου ςτθ βαςικι μονάδα ςκλθροφ δίςκου 
χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 120Gb τεχνολογίασ SSD. Επιπλζον, να διακζτει εξόδουσ USB 3.0 
γενιάσγια επικοινωνία με εξωτερικά μζςα αποκικευςθσ ι/και ςυςκευζσ. 

19. Να προςφερκεί προσ επιλογι δυνατότθτα επικοινωνίασ μζςω πρωτόκολλου DICOM 3.0. 

20. Να ζχει αναβακμιςιμότθτα τόςο ςε softwareόςο και ςεhardware. 

21. Πλα τα παραπάνω να βεβαιϊνονται από τα επίςθμα εμπορικά φυλλάδια του καταςκευαςτικοφ 
οίκου. 

22. Να πλθροφν όλουσ τουσ κανονιςμοφσ αςφαλείασ για Ιατροτεχνολογικό εξοπλιςμό τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ (CE Mark, medicalgradeκλπ), τα Ευρωπαϊκά πρότυπα αςφαλείασ κακϊσ και Υγιεινισ ςε 
κζματα απολφμανςθσ. Να κατατεκοφν τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά.   

23. Να κατατεκοφν τα πιςτοποιθτικά ςυςτιματοσ διαχείριςθσ τθσ ποιότθτασ για τισ απαιτιςεισ των 
προϊόντων 93/42/EEC, εργοςταςιακά πιςτοποιθτικά ISO 13485, κακϊσ και θ προμθκεφτρια 
εταιρεία να διακζτει ISO 9001:2015, ISO 14001, ISO 18001, ISO 27001 και ISO 13485/16 (διακίνθςθ 
και τεχνικι υποςτιριξθ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων), να πλθροί τθν Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Ρ. οικ./1348/04 
και να είναι ενταγμζνθ ςε πρόγραμμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ Α.Θ.Θ.Ε. βάςει του Ρ.Δ. 117/2004. 

24. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδϊςει τον προςφερόμενο ςφςτθμα εντόσ ενενιντα (90) 
θμερϊν από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

25. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να δθλϊςει εγγράφωσ ότι αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να διακζτει 
ςτθν υπθρεςία ανταλλακτικά του προςφερόμενου είδουσ (μθχανιματοσ, κεφαλϊν κ.λ.π.) για 10 
ζτθ τουλάχιςτον. 

26. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να εγγυθκεί τθν καλι λειτουργία του υπό προμικεια είδουσ για 
τουλάχιςτον δυο (2) χρόνια από τθν παραλαβι του. 

 

Εργαςτιριο Βρογχοκυψελιδικισ Ζκπλυςθσ 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ 5: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΑΣΤΘΙΟ ΒΟΓΧΟΚΥΨΕΛΙΔΙΚΘΣ 
ΕΚΡΛΥΣΘΣ (τεμ.1) 

 

1. Εργαςτθριακι φυγόκεντροσ ελεγχόμενθ από μικροεπεξεργαςτι ςυνολικοφ όγκου 4X145ml 
τουλάχιςτον. 

2. Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςτροφϊν τθσ φυγοκζντρου να είναι τουλάχιςτον 16.000/minκαι 24.300Xg (με 
ρότορα ςτακερισ γωνίασ). 

3. Να φζρει ψθφιακι ζνδειξθ τθσ ταχφτθτα και του χρόνου περιςτροφισ 

4. Να αναγνωρίηει τθν κεφαλι που χρθςιμοποιείται και δοκζντοσ του g να υπολογίηει τθν ταχφτθτα 
και αντίςτροφα δοκζντοσ τθσ ταχφτθτασ να προςδιορίηει το g. 

5. Ο χειριςτισ να μπορεί να επιλζξει 2 διαφορετικοφσ χρόνουσ επιτάχυνςθσ και 2 διαφορετικοφσ 
επιβράδυνςθσ. 
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6. Να ζχει δυνατότθτα εναποκικευςθσ 4 προγραμμάτων φυγοκζντρθςθσ με απευκείασ πρόςβαςθ ςε 
αυτά με πλικτρο για κάκε πρόγραμμα 

7. Να φζρει διακόπτθ για μικροφ χρόνου φυγοκεντριςεισ. 

8. Να φζρει κινθτιρα νζου τφπου χωρίσ ψικτρεσ. 

9. Να προςφζρεται με κεφαλι οριηόντια αρκρωτι και τουσ κατάλλθλουσ αντάπτορεσ για τθ ςυνολικι 
φυγοκζντρθςθ4κωνικϊν ςωλθναρίων 50ml. 

10. Ο μζγιςτοσ αρικμό ςτροφϊν με τθν προςφερόμενθ οριηόντια αρκρωτι κεφαλι να είναι 4.500/min, 
με μζγιςτο αρικμό επιταχυνόμενου g 3.250 τουλάχιςτον. 

11. Να υπάρχει διακζςιμθ γωνιακι κεφαλι για 30ςωλθνάρια 1,5-2ml. 

12. Ο μζγιςτοσ αρικμό ςτροφϊν με τθν γωνιακι κεφαλι για 30 ςωλθνάρια 1,5-2ml να είναι 
14.000/min, με μζγιςτο αρικμό επιταχυνόμενου g 21.600 τουλάχιςτον. 

13. Να δφναται δια εναλλαγισ των φορζων και εξαρτθμάτων να δεχκεί ποικιλία άλλων περιεκτϊν 
όπωσ strips 8-ςωλθναρίων PCR, ςωλθνάρια αίματοσ 5 και 10ml, φιάλεσ 145ml, πλάκεσ 96 κζςεων, 
ςωλθνάρια μικροαιματοκρίτθ κ.α. 

14. Να φζρει ςφςτθμα αςφαλείασ που δεν επιτρζπει τθ λειτουργία τθσ φυγοκζντρου εάν το καπάκι 
είναι ανοικτό και δεν ανοίγει το καπάκι εάν θ φυγόκεντροσ είναι ςε λειτουργία. 

15. Θ τάςθ λειτουργίασ να είναι 230V/50-60Hz. 

16. Οι απαιτιςεισ ιςχφοσ να μθν υπερβαίνουν τα 350W. 

17. Οι διαςτάςεισ να μθ είναι πάνω από40x50x35cm (ΡΧΒΧΥ με κλειςτό καπάκι) 

18. Το προςφερόμενο μοντζλο να φζρει ςιμανςθ CE και να είναι ςφμφωνο με τισ διεκνείσ 
προδιαγραφζσ αςφαλείασ. 

19. Να ζχει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον δφο (2) ζτθ με άμεςθ αντικατάςταςθ ςε 
περίπτωςθ βλάβθσ. 

20. Ο προμθκευτισ να είναι εξουςιοδοτθμζνοσ για τθν εγκατάςταςθ και τεχνικι υποςτιριξθ για τον 
παρόντα διαγωνιςμό. 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ 6: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΘ «FREEZER» ΒΑΘΙΑΣ ΚΑΤΑΨΥΞΘΣ (τεμ.1) 

 

1. Να είναι κακζτου τφπου και κερμοκραςίασ ζωσ -86°C, χωρθτικότθτασ περίπου 370 λίτρων και να 
πλθροί τα παρακάτω διεκνι standards και προδιαγραφζσ : UL Listing (standard 471), CSA 
Certification (standard C- 22.2), ISO 9001, CEMark 

2. To εςωτερικό του καλάμου να είναι καταςκευαςμζνο από υψθλισ ποιότθτασ, γαλβανιςμζνο 
ατςάλι. 

3. Εξωτερικά ο καταψφκτθσ να είναι βαμμζνοσ με υψθλισ ποιότθτασ βαφι ποφδρασ ςφμφωνα με το 
ASTM Standard Β117-85. 

4. Να ζχει μόνωςθ με ςτρϊμα πολυουρεκάνθσ πάχουσ περίπου 13cm ςτον κάλαμο και πάχουσ 
περίπου 12cm ςτθν πόρτα. Το μονωτικό υλικό να μθν είναι βλαπτικό για το περιβάλλον (non CFC). 

5. Τα ψυκτικά του υγρά να μθν είναι βλαβερά για το περιβάλλον (HFCrefrigerants). 
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6. Να υπάρχει τριπλό ςτεγανωτικό λάςτιχο περιμετρικά των τοιχωμάτων του καταψφκτθ ϊςτε να 
διαςφαλίηεται θ τζλεια ςτεγάνωςθ μεταξφ πόρτασ και τοιχωμάτων. 

7. Να ζχει κερμαινόμενθ είςοδο ανακοφφιςθσ κενοφ ϊςτε να επιτρζπεται το χωρίσ προβλιματα 
άνοιγμα τθσ πόρτασ. 

8. Ο εςωτερικόσ κάλαμοσ να είναι διαμορφωμζνοσ ςε τζςςερα διαμερίςματα με τζςςερισ πόρτεσ και 
τρία ράφια από ανοξείδωτο ατςάλι. 

9. Θ πόρτα του καλάμου να διακζτει ειδικό εργονομικό χεροφλι, κατάλλθλο ϊςτε θ πόρτα να μπορεί 
να ανοίγει με ζνα χζρι, ακόμα και με τον αγκϊνα 

10. Θ πόρτα να αςφαλίηει με ζνα μόνο χεροφλι-μοχλό το οποίο να φζρει και κλειδαριά. 

11. Πλθ θ μονάδα να εδράηεται πάνω ςε διπλοφσ τροχοφσ με δυνατότθτα ςτακεροποίθςθσ. 

12. Να διακζτει βαλβίδεσ για πλιρωςθ με ψυκτικά υγρά οι οποίεσ να είναι ςφμφωνεσ με τουσ 
κανονιςμοφσ ΕΑ, για ευκολότερο service. 

13. Θ κακαρότθτα του ειςερχόμενου αζρα ςτο χϊρο των ςυμπιεςτϊν να διαςφαλίηεται από ζνα 
φίλτρο το οποίο να αφαιρείται εφκολα για περιοδικό κακαριςμό. 

14. Το ςφςτθμα ψφξθσ να περιλαμβάνει δφο ςυμπιεςτζσ ψυκτικισ ικανότθτασ 1 HP ο κακζνασ (2545 
BTUH) υψθλισ ποιότθτασ με αυτοματοποιθμζνο τρόπο διαδοχικισ ζναρξθσ τθσ λειτουργίασ τουσ. 

15. Να διακζτει ειδικό ςφςτθμα αντιςτάκμιςθσ τθσ απϊλειασ ψυκτικισ ιςχφοσ για βελτιςτοποίθςθ τθσ 
ψυκτικισ απόδοςθσ. 

16. Να φζρει δφο αξονικοφσ, ακόρυβθσ τεχνολογίασ ανεμιςτιρεσ για παροχι καλφτερθσ ψφξθσ ςτουσ 
ςυμπιεςτζσ και ςτον ςυμπυκνωτι. 

17. Ο καταψφκτθσ να διακζτει ςφςτθμα ελζγχου κερμοκραςίασ με θλεκτρονικά τεχνολογίασ ςτερεάσ 
κατάςταςθσ, ζνδειξθ τθσ κερμοκραςίασ ςε LED οκόνθ. Ο πίνακασ ελζγχου να είναι τελευταίασ 
τεχνολογίασ και να περιλαμβάνει ςφςτθμα ςυναγερμοφ για διακοπι τάςθσ, υψθλι ι χαμθλι 
κερμοκραςία, αποτυχία αιςκθτιρα, ανοικτι πόρτα, μικρι φόρτωςθ μπαταρίασ, κακαρό φίλτρο. 
Να διακζτει επίςθσ οπτικό ςυναγερμό κακϊσ και κουμπί ςίγαςθσ του ςυναγερμοφ. Να υπάρχουν 
κομβία ρφκμιςθσ των ορίων ςυναγερμοφ, κερμοκραςίασ και βακμονόμθςθσ. Θ ζνδειξθ τθσ 
κερμοκραςίασ να είναι ψθφιακι και ςτον πλθςιζςτερο βακμό Κελςίου και να υπάρχουν πλικτρα 
προγραμματιςμοφ. 

18. Θ τροφοδοςία του ςυςτιματοσ ελζγχου κερμοκραςίασ να γίνεται και μζςω ενςωματωμζνων 
επαναφορτιηόμενων μπαταριϊν με δυνατότθτα αυτόνομθσ τροφοδότθςθσ για τουλάχιςτον 70 
ϊρεσ. 

19. Να υπάρχει εφκολθ πρόςβαςθ ςτθν μπαταρία του ςυςτιματοσ ελζγχου και το φίλτρο των 
ςυμπιεςτϊν. 

20. Να διακζτει χωριςτοφσ αιςκθτιρεσ για το θλεκτρονικό ςφςτθμα και για τον ζλεγχο τθσ 
κερμοκραςίασ. 

21. Να υπάρχει ενςωματωμζνοσ διορκωτισ τθσ τάςθσ τροφοδοςίασ (με ικανότθτα διόρκωςθσ 
τουλάχιςτον 15 Volt). 

22. Να φζρει ειδικζσ επαφζσ που επιτρζπουν τθ ςφνδεςθ ςυςτιματοσ απομακρυςμζνου ςυναγερμοφ. 

23. Οι εξωτερικζσ διαςτάςεισ να είναι περίπου 85X80X200cm ΜΧΡΧΥ), οι εςωτερικζσ να είναι περίπου 
85X50X130cm (ΜΧΡΧΥ). 
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24. Τροφοδοςία ςτα 230V, 50-60Θη 

25. Να ζχει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον πζντε (5) ζτθ με άμεςθ επιδιόρκωςθ ςε 
περίπτωςθ βλάβθσ 

26. Επιπλζον για τον καταψφκτθ να προςφζρεται προσ επιλογι: Σφςτθμα αςφαλείασ C02 (backup) 
επιπλζον προςταςία ςε περίπτωςθ διακοπισ ενζργειασ και μθχανικισ αποτυχίασ. 

 

Μονάδα Αυξθμζνθσ Φροντίδασ 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ 7: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΡΑΑΚΛΙΝΙΟΥ ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΘΑ (τεμ.2) 

 

1. Να είναι κατάλλθλοσ για τθν πλιρθ μθχανικι υποςτιριξθ τθσ αναπνοισ ενθλίκων και παίδων 
αςκενϊν ςωματικοφ βάρουσ άνω των 2.5kgr. 

2. Να είναι μικροφ βάρουσ κάτω των 7 κιλϊν μαηί με τθν μπαταρία και να διακζτει χειρολαβι για τθν 
εφκολθ μεταφορά του. 

3. Να λειτουργεί με ρεφμα δικτφου 220V/50Hz και με ενςωματωμζνεσ επαναφορτιηόμενεσ μπαταρίεσ 
διάρκειασ ζξθ (6) ωρϊν. Να διακζτει δυνατότθτα επζκταςθσ του χρόνου αυτονομίασ με χριςθ 
αποςπϊμενθσ μπαταρίασ. 

4. Να είναι κατάλλθλοσ για χριςθ ςε αςκενείσ με τραχειοςωλινα (επεμβατικόσ αεριςμόσ) και ςε 
αςκενείσ με μάςκα (μθ επεμβατικόσ αεριςμόσ). 

5. Να διακζτει τουσ κάτωκι τρόπουσ αεριςμοφ: 

 Αεριςμό ελεγχόμενου όγκου με υποβοθκοφμενεσ ι όχι αναπνοζσ 

 Αεριςμό ελεγχόμενθσ πίεςθσ με υποβοθκοφμενεσ ι όχι αναπνοζσ 

 Συγχρονιςμζνο διαλείποντα υποχρεωτικό αεριςμό ελεγχόμενου όγκου 

 Συγχρονιςμζνο διαλείποντα υποχρεωτικό αεριςμό ελεγχόμενθσ πίεςθσ 

 Αεριςμό πίεςθσ υποςτιριξθσ με ρφκμιςθ ελάχιςτου αρικμοφ αναπνοϊν 

 Αεριςμό με αναςτεναγμό (sigh) 

 Αεριςμό CPAP 

6. Να μπορεί να ρυκμίςει τισ παρακάτω παραμζτρουσ αεριςμοφ: 

 Πγκοσ αναπνοισ από 50 ζωσ 2000 ml περίπου 

 Συχνότθτα αναπνοϊν από 0 ζωσ 80 bpm περίπου 

 Ειςπνευςτικι πίεςθ ζωσ 60 cm Θ20 περίπου 

 Εκπνευςτικι πίεςθ (PEEP) ζωσ 25 cm Θ20 

 Υποςτιριξθ πίεςθσ: 0 – 60 cm Θ20 περίπου 

 Χρόνο ειςπνοισ από 0.3 ζωσ 5 sec περίπου 
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7. Στουσ αεριςμοφσ υποςτιριξθσ και ελεγχόμενθσ πίεςθσ να διακζτει επιλογι προκακοριςμζνου όγκου 
ςτόχου, βάςει τθσ οποίασ να επιλζγει αυτόματα το επίπεδο παρεχόμενθσ πίεςθσ για τθν επίτευξθ 
του όγκου ςτόχου. 

8. Για τθ βζλτιςτθ λειτουργία του ςτθν εφαρμογι μθ επεμβατικοφ αεριςμοφ, να διακζτει λειτουργία 
αυτόματθσ αναγνϊριςθσ και αντιςτάκμιςθσ των διαρροϊν και αυτόματου προςδιοριςμοφ τθσ 
ευαιςκθςίασ ζναρξθσ και τερματιςμοφ τθσ ειςπνοισ (trigger&cycleoff) με ειδικό αλγόρικμο (ο 
οποίοσ να περιγράφεται αναλυτικά). 

9. Θ ρφκμιςθ τθσ ευαιςκθςίασ ζναρξθσ και τερματιςμοφ τθσ ειςπνοισ (trigger&cycleoff) να μπορεί να 
πραγματοποιθκεί και χειροκίνθτα: 

 μζςω τθσ ροισ για τθν ζναρξθ τθσ ειςπνοισ από 1 ζωσ 9 Ipm και 

 ςε ςυνάρτθςθ τθσ μζγιςτθσ ειςπνευςτικισ ροισ για τον τερματιςμό τθσ ειςπνοισ ςε ποςοςτό 
από 10 ζωσ 90%. 

10. Να διακζτει ενςωματωμζνο μείκτθ 02 με δυνατότθτα ρφκμιςθσ τθσ ςυγκζντρωςθσ 02 ςτο 
ειςπνεόμενο μίγμα αερίων από 21 ζωσ 100% και προσ τοφτο ο αναπνευςτιρασ να διακζτει ειδικι 
είςοδο ςφνδεςθσ οξυγόνου με επιτοίχια παροχι από 3 ζωσ 6bar. 

11.     Να διακζτει οκόνθ ικανοφ μεγζκουσ ςτθν οποία να απεικονίηεται ςυνεχϊσ ςε γράφθμα θ πίεςθ 
αεραγωγϊν και οι παρακάτω παράμετροι αεριςμοφ: 

 Πγκοσ αναπνοισ 

 Πγκοσ ανά λεπτό 

 Συχνότθτα αναπνοϊν 

 Μζγιςτθ και μζςθ πίεςθ αεραγωγϊν 

 Διαρροι 

 Λόγοσ ειςπνοισ/ εκπνοισ 

12. Να διακζτει οπτικοακουςτικοφσ ςυναγερμοφσ με ρυκμιηόμενα όρια για τισ παρακάτω παραμζτρουσ: 

 Υψθλι/ χαμθλι πίεςθ 

 Υψθλό/ χαμθλό όγκο αναπνοισ 

 Υψθλό/ χαμθλό όγκο ανά λεπτό 

 Υψθλι/ χαμθλι ςυχνότθτα αναπνοϊν 

 Αποςφνδεςθ αςκενοφσ 

 Άπνοια 

13. Επίςθσ να διακζτει τεχνικοφσ ςυναγερμοφσ για βλάβθ του αναπνευςτιρα, διακοπι τροφοδοςίασ και 
χαμθλι φόρτιςθ μπαταρίασ. 

14. Οι ςυναγερμοί να διαχωρίηονται χρωματικά και θχθτικά ςε τρία διαφορετικά επίπεδα ανάλογα τθν 
επικινδυνότθτά τουσ και να εμφανίηεται μινυμα ςτθν οκόνθ του αναπνευςτιρα ςχετικά με το 
ςυναγερμό. 

15. Να ςυνοδεφεται από τροχιλατθ βάςθ του ιδίου καταςκευαςτικοφ οίκου με ςφςτθμα φρζνων. 
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16. Να ζχει δυνατότθτα καταγραφισ ςυμβάντων, δεδομζνων και ςυναγερμϊν του τελευταίου 
αςκενοφσ. 

17. Να υπάρχει δυνατότθτα κλειδϊματοσ των ρυκμίςεων, ϊςτε να αποφεφγεται θ κατά λάκοσ 
απορρφκμιςι τουσ.  

18. Να παρζχει βακμό προςταςίασ ζναντι ειςόδου υγρϊν ςωματιδίων ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΧ22. 

19. Να υπάρχει εγχειρίδιο οδθγιϊν χριςθσ ςτα Ελλθνικά ςτο οποίο να περιγράφεται λεπτομερϊσ θ 
χριςθ τθσ ςυςκευισ και να φζρει τθν ζγκριςθ του καταςκευαςτι. 

20. Να διακζτει μενοφ λειτουργίασ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

21. Να ζχει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για τουλάχιςτον δφο ζτθ και διαςφάλιςθ παροχισ υπθρεςιϊν 
ςυντιρθςθσ και ανταλλακτικϊν για τουλάχιςτον επτά ζτθ. 

22. Ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ κα πρζπει να φζρει ςιμανςθ CE και ο καταςκευαςτικόσ οίκοσ του 
εξοπλιςμοφ κα πρζπει να διακζτει πιςτοποίθςθ ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 13485. 
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Μεκοδολογία υλοποίθςθσ 

 

Διεκνισ θλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ για τθν 
αναβάκμιςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Ρνευμονολογικισ Κλινικισ του Ρανεπιςτθμιακοφ Γενικοφ Νοςοκομείου 
Αλεξανδροφπολθσ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
βάςει τιμισ, προχπολογιςμοφ τριακοςίων είκοςι τριϊν χιλιάδων ευρϊ (323.000,00€) 
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ. 

Ρροςφορζσ υποβάλλονται είτε α) για το ςφνολο των προκθρυχκζντων είτε β) για ζνα ι περιςςότερα 
τμιματα του. 

Θ τιμι των ειδϊν εξοπλιςμοφ επίςθσ δεν μπορεί να διαφοροποιείται από μονάδα ςε μονάδα. 

 

Διάρκεια ςφμβαςθσ-Χρόνοι παράδοςθσ: Σαράντα (40) θμζρεσ 

Ραράδοςθ τμθματικι ι ςυνολικά, ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και τθ ςχετικι 
παραγγελία του Νοςοκομείου. 

 

Υπό προμικεια είδθ/Τόποσ υλοποίθςθσ/παράδοςθσ 

Ο κατωτζρω ιατροτεχνολογικόσ εξοπλιςμόσ κα εγκαταςτακεί ωσ ακολοφκωσ: 

 

Α/
Α 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ CPV ΡΟΣΟΤΗΤΑ 

Α. Μονάδα Επεμβατικισ Ρνευμονολογίασ 

1.1 
Βίντεο-υπζρθχο-βρογχοςκόπιο επεμβατικοφ τφπου με δυνατότθτα 
λιψθσ βιοψιϊν (ΤΒΝΑ) 

33100000-1 1 

1.2 Εφκαμπτο βιντεοβρογχοςκόπιο λεπτισ εξωτερικισ  διαμζτρου 

1.3 
Εφκαμπτο κεραπευτικό βιντεοβρογχοςκόπιο (High Definition) (2 
τεμ.) 

1.4 Τροχιλατοσ ζγχρωμοσ Υπερθχοτομογράφοσ  

2.1 Μθχάνθμα Ενδοβρογχικοφ NARROW BAND IMAGING 

33168100-6 1 

2.2 Μθχάνθμα Ενδοβρογχικοφ Αυτοφκοριςμοφ 

3 Αυτόματο πλυντιριο εφκαμπτων ενδοςκοπίων 33100000-1 1 

4 
Ζγχρωμοσ Υπερθχοτομογράφοσ Διακωρακικισ εκτίμθςθσ βλαβϊν 
& λιψθσ βιοψιϊν 

33124120-2 1 

Β. Εργαςτιριο Βρογχοκυψελιδικισ Ζκπλυςθσ 

5 Φυγόκεντροσ για το εργαςτιριο βρογχοκυψελιδικισ ζκπλυςθσ 
33100000-1 

1 

6 Freezer βακιάσ κατάψυξθσ 
33100000-1 

1 
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Γ. Μονάδα Αυξθμζνθσ Φροντίδασ 

7 Ραρακλίνιοσ αναπνευςτιρασ 
33157400-9 

2 

ΣΥΝΟΛΟ 8 

 

Ραραδοτζα-Διαδικαςία Ραραλαβισ/Ραρακολοφκθςθσ 

 

H παραλαβι των ειδϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που ςυγκροτοφνται 
ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16 ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 
του ωσ άνω νόμου. Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των ειδϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ 
ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν 
γίνεται ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ και τισ διαδικαςίεσ που προβλζπονται από τισ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ. 

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – 
οριςτικό- παραλαβισ του είδουσ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ των ειδϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του 
άρκρου 208 του ν. 4412/16. 

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

Εκπαίδευςθ προςωπικοφ 

Ζγγραφθ διλωςθ ότι αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ του Νοςοκομείου, πάνω 
ςτθ λειτουργία του ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ, χωρίσ καμία επιβάρυνςθ. 

 

Εγγυιςεισ-Τεχνικι Υποςτιριξθ 

Θ παράδοςθ του εξοπλιςμοφ κα πραγματοποιθκεί εντόσ του ςυμβατικοφ χρόνου όπωσ αναφζρεται ςτθ 
Διακιρυξθ. 

Ο εξοπλιςμόσ κα εγκαταςτακεί με ευκφνθ του προμθκευτι ςτο χϊρο που κα του υποδειχκεί από τθν 
ανακζτουςα αρχι. Θ οριςτικι παραλαβι του εξοπλιςμοφ κα γίνει μετά τθν εγκατάςταςθ αυτοφ ςε πλιρθ 
λειτουργία. Ειδικότερα, για τθν οριςτικι παραλαβι του εξοπλιςμοφ πρζπει να πραγματοποιθκοφν όλοι οι 
απαιτοφμενοι ζλεγχοι, θ επίδειξθ λειτουργίασ και γενικά θ επαλικευςθ των τεχνικϊν του δυνατοτιτων και 
χαρακτθριςτικϊν. 

Να δοκεί εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον για δφο (2) ζτθ από τθν οριςτικι παραλαβι του 
εξοπλιςμοφ. Ρεριλαμβάνονται όλεσ οι απαιτοφμενεσ από τον καταςκευαςτι προλθπτικζσ, τακτικζσ 
ςυντθριςεισ κακϊσ και θ αποκατάςταςθ κάκε βλάβθσ που κα παρουςιαςκεί ςτον ιατροτεχνολογικό 
εξοπλιςμό με αντικατάςταςθ των απαιτοφμενων ανταλλακτικϊν και αναλωςίμων, που περιλαμβάνονται 
ςτο ςυγκρότθμα ι είναι απαραίτθτα για τθ λειτουργία του. Αυτονόθτο είναι ότι δεν περιλαμβάνονται 
υλικά απαραίτθτα για τθ διενζργεια εξετάςεων όπωσ χαρτί κ.λ.π. Κατά τθν διάρκεια τθσ εγγφθςθσ κα 
τθρείται θμερολόγιο λειτουργίασ, ςυντιρθςθσ, βλαβϊν κ.τ.λ. που κα παρακολουκείται και κα 
υπογράφεται από τουσ υπεφκυνουσ τθσ Μονάδασ/Κζντρο Υγείασ (ιατρό ι τεχνικό) και τον τεχνικό του 
προμθκευτι. Στο θμερολόγιο κα αναγράφονται οι βλάβεσ, τα αίτιά τουσ και θ διάρκεια ακινθτοποίθςθσ 
του μθχανιματοσ. Ο προμθκευτισ κα ειδοποιείται τθλεφωνικά για τθν βλάβθ και ει δυνατόν το είδοσ τθσ 
και κα αποςτζλλεται φαξ, οπότε κα αρχίηει θ μζτρθςθ του χρόνου ακινθτοποίθςθσ. Θ ανταπόκριςθ προσ 
αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ κα πρζπει να γίνεται εντόσ ςαράντα οχτϊ (48) ωρϊν. Στο τζλοσ του χρόνου 
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εγγφθςθσ κα ακροίηονται οι εργάςιμεσ θμζρεσ ακινθτοποίθςθσ λόγω βλάβθσ (down time) οποιουδιποτε 
μζρουσ του εξοπλιςμοφ. Για κάκε εργάςιμθ θμζρα πλζον των δεκαπζντε (15) θμερϊν, θ ποινικι ριτρα κα 
είναι πζντε (5) θμζρεσ επιπλζον παράταςθ του χρόνου εγγφθςθσ χωρίσ επί πλζον αμοιβι. 

Να βεβαιϊνεται εγγράφωσ από τον καταςκευαςτικό οίκο ι τθ κυγατρικι του οίκου θ διάκεςθ 
ανταλλακτικϊν για μία δεκαετία τουλάχιςτον.  

Να διακζτουν μόνιμα οργανωμζνο τμιμα τεχνικισ υποςτιριξθσ και service, κακϊσ και κατάλλθλα 
εκπαιδευμζνο προςωπικό, με πιςτοποιθτικό εκπαίδευςθσ από τον καταςκευαςτικό οίκο για τθ ςυντιρθςθ 
των προςφερόμενων ειδϊν. 

Θ προμθκεφτρια εταιρεία, χωρίσ άλλθ οικονομικι επιβάρυνςθ, αναλαμβάνει να εκπαιδεφςει ςτουσ 
χϊρουσ εγκατάςταςθσ το προςωπικό που κα χειρίηεται τον ιατροτεχνολογικό εξοπλιςμό μόλισ αυτόσ 
εγκαταςτακεί και για δεκαπζντε (15) εργάςιμεσ θμζρεσ τουλάχιςτον, τμθματικά ι ςυνεχόμενα. 

Θ προμθκεφτρια εταιρεία υποχρεϊνεται και δεςμεφεται μαηί με τον ιατροτεχνολογικό εξοπλιςμό και όχι 
μετά το πζρασ τθσ εγκατάςταςθσ να παραδϊςει: 

• service manual 

• operator's manual (και ελλθνικι ζκδοςθ) 

• εργοςταςιακό parts list 

• πλιρθ Τιμοκατάλογο ανταλλακτικϊν και επίςθσ κα δθλϊνεται ότι, κακ’ όλθ τθν διάρκεια ηωισ του 
εξοπλιςμοφ, οι επίςθμεσ τιμζσ όλων των ανταλλακτικϊν και αναλωςίμων κα είναι γνωςτζσ ςτθν 
Ανακζτουςα Αρχι κακϊσ και ό,τι αναφζρεται ςτον κωδικοποιθμζνο κατάλογο ανταλλακτικϊν (χωρίσ καμία 
εξαίρεςθ) κα διατίκεται προσ πϊλθςθ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι για τα επόμενα δζκα (10) χρόνια. 

 

Ραρατάςεισ 

Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε 
υπαιτιότθτα του αναδόχου. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ 
αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν 
Ανακζτουςα Αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Αν τα υπό προμικεια 
είδθ παραδοκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα 
με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 5.2. τθσ παροφςασ. 

Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι ζχει εκτελεςτεί όταν παραδοκεί οριςτικά το ςφνολο τθσ προμικειασ, γίνει θ 
αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ και εκπλθρωκοφν οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ από 
τα ςυμβαλλόμενα μζρθ και αποδεςμευκοφν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα ςτθ ςφμβαςθ. 

Δεςμευτικό κεωρείται μόνο το ποςό τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Τροποποίθςθ Σφμβαςθσ  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, όπωσ προβλζπεται από τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου. 

Σε κάκε περίπτωςθ, κάκε πικανι τροποποίθςθ τθσ Σφμβαςθσ πρζπει να τφχει τθσ προζγκριςθσ τθσ Ειδικισ 
Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ Ρεριφζρειασ Ανατολικισ Μακεδονίασ - Θράκθσ. 
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ΜΔΡΟ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Χρθματοδότθςθ  

Θ πράξθ χρθματοδοτείται από το ΕΤΡΑ και από Εκνικοφσ Ρόρουσ μζςω ΡΔΕ (κωδικόσ ΟΡΣ: 5056170). Ζχει 
εκδοκεί θ με αρ. πρωτ. 1447/17-03-2020 Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ με τίτλο «Ρρομικεια και 
εγκατάςταςθ ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ τθσ Ρνευμονολογικισ Κλινικισ του 
Ρανεπιςτθμιακοφ Γενικοφ Νοςοκομείου Αλεξανδροφπολθσ» και MIS 5056170 ςτο Ε.Ρ. «Ανατολικισ 
Μακεδονίασ - Θράκθσ 2014-2020», 

Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, χωρίσ ΦΡΑ:  323.000,00€ 

 

Ανάλυςθ και Τεκμθρίωςθ προχπολογιςμοφ/Συνολικι και ανά τμιμα/μονάδα 

Υποζργο 2: Ρρομικεια ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ τθσ Ρνευμονολογικισ Κλινικισ 
του Ρανεπιςτθμιακοφ Γενικοφ Νοςοκομείου Αλεξανδροφπολθσ – τμιμα 2 

Α/
Α 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ CPV ΡΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΑΘΑΗ 
ΑΞΙΑ (€) 

ΦΡΑ (€) 
Ρ/Υ (€)  
με ΦΡΑ 

Α. Μονάδα Επεμβαηικήρ Πνεςμονολογίαρ 

1. 

Σφςτθμα 
βιντεοβρογχοςκόπθςθσ 
με τα εξισ 
υποςυςτιματα: 

   

 

 

 

32.903,23 

 

 

 

170.000,00 

1.1 

Βίντεο-υπζρθχο-
βρογχοςκόπιο 
επεμβατικοφ τφπου με 
δυνατότθτα λιψθσ 
βιοψιϊν (ΤΒΝΑ) 

33100000
-1 1 137.096,77 1.2 

Εφκαμπτο 
βιντεοβρογχοςκόπιο 
λεπτισ εξωτερικισ  
διαμζτρου 

1.3 
Εφκαμπτο κεραπευτικό 
βιντεοβρογχοςκόπιο 
(High Definition) (2 τεμ.) 

1.4 
Τροχιλατοσ ζγχρωμοσ 
Υπερθχοτομογράφοσ  

2. 

Μθχάνθμα 
Ενδοβρογχικοφ NARROW 
BAND IMAGING και 
Ενδοβρογχικοφ 
Αυτοφκοριςμοφ με τα 
εξισ υποςυςτιματα: 

   
 

 

2.1 
Μθχάνθμα 
Ενδοβρογχικοφ NARROW 
BAND IMAGING 33168100

-6 
1 56.451,61 13.548,39 70.000,00 

2.2 
Μθχάνθμα 
Ενδοβρογχικοφ 
Αυτοφκοριςμοφ 
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3 
Αυτόματο πλυντιριο 
εφκαμπτων ενδοςκοπίων 

33100000
-1 

1 12.096,77 2.903,23 15.000,00 

4 

Ζγχρωμοσ 
Υπερθχοτομογράφοσ 
Διακωρακικισ εκτίμθςθσ 
βλαβϊν & λιψθσ 
βιοψιϊν 

33124120
-2 

1 24.193,55 5.806,45 30.000,00 

Β. Επγαζηήπιο Βπογσοκςτελιδικήρ Έκπλςζηρ 

5 

Φυγόκεντροσ για το 
εργαςτιριο 
βρογχοκυψελιδικισ 
ζκπλυςθσ 

33100000
-1 

1 3.225,81 774,19 4.000,00 

  6 
Freezer βακιάσ 
κατάψυξθσ 

33100000
-1 1 8.064,52 1.935,48 10.000,00 

Γ. Μονάδα Αςξημένηρ Φπονηίδαρ 

 7 
Ραρακλίνιοσ 
αναπνευςτιρασ 

33157400
-9 2 19.354,84 4.645,16 24.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 8 260.483,87 62.516,13 323.000,00 

 

Ρροςφορά που δίνει τιμι μεγαλφτερθ από το ανωτζρω ποςό (προχπολογιςμό) ςυνολικά ι και ανά 
είδοσ εξοπλιςμοφ κα απορρίπτεται.  
Θ τιμι χωρίσ Φ.Ρ.Α.24%  κα λαμβάνεται υπόψθ για τθν ςφγκριςθ των προςφορϊν.  

  

  

21PROC008597383 2021-05-13



 

 

75 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ –  Δηδηθή πγγξαθή  

Ππωσ αναλυτικά αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα Ι «Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ 
Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ» 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI – ΔΔΔ (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή) 

Το ΕΕΕΣ κα αναρτθκεί ςτο ΕΣΘΔΘΣ ςτον χϊρο του διαγωνιςμοφ, ςε ιδιαίτερο αρχείο.  

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – Τπόδεηγκα Σερληθήο Πξνζθνξάο – Φύιιν πκκόξθσζεο 

τοιχεία Προςφζροντοσ 

Επωνυμία: ………… 

Διεφκυνςθ: ………… 

Σθλζφωνο: ………… Ημερομθνία: ………… 

Fax: ………… 

E-mail: ………… 

τοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ ……….. 

Διακιρυξθ αρικ. 14/2021 

Ο Διαγωνιηόμενοσ φζρει τθν απόλυτθ ευκφνθ τθσ ακρίβειασ των δεδομζνων που δθλϊνει. 

το πεδίο «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά τα ηθτοφμενα είδθ για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν 
αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. 

το πεδίο «ΑΠΑΙΣΗΗ» ςθμειϊνεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι αν θ περιγραφι του προϊόντοσ είναι 
υποχρεωτικι οπότε και ςθμαίνεται με τθν ζνδειξθ "ΝΑΙ". 

το πεδίο «ΑΠΑΝΣΗΗ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του Αναδόχου που ζχει τθ μορφι ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το 
αντίςτοιχο είδοσ περιλαμβάνεται ι όχι ςτθν Προςφορά. 

το πεδίο «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ» κα αναφζρονται κατϋ ελάχιςτο θ χϊρα προζλευςθσ – 
καταςκευισ, ο καταςκευαςτικόσ – προμθκευτικόσ οίκοσ και ο τφποσ ι μοντζλο που προςφζρεται ι αρικμόσ 
ςχετικοφ καταλόγου, με τρόπο ϊςτε το κάκε προςφερόμενο είδοσ να είναι μονοςιμαντο και να μθν 
υπάρχει αμφιβολία ωσ προσ τθν ταυτότθτα αυτοφ. Επομζνωσ θ τεχνικι προςφορά κα πρζπει να περιζχει 
τεκμθριωτικό υλικό για τον εξοπλιςμό κάκε προςφερόμενου είδουσ (τεχνικά φυλλάδια με αναφορά ςτα 
χαρακτθριςτικά που τίκενται ωσ απαιτιςεισ ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, αποδείξεισ ςιμανςθσ CE, λοιπζσ 
πιςτοποιιςεισ όπου υπάρχουν κλπ.), κακϊσ και οποιοδιποτε επιπλζον ςτοιχείο τεκμθριϊνει πλθρζςτερα 
τθν Προςφορά του Τποψιφιου και απαντά ςτισ επιμζρουσ απαιτιςεισ που τίκενται ςτθν παροφςα 
Διακιρυξθ. 
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Α/Α 
ΡΕΙΓΑΦΘ 

ΑΡΑΙΤΘΣΘ 
ΑΡΑΝΤΘΣΘ 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ/ 
ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

Α. Μονάδα Επεμβατικισ Ρνευμονολογίασ 

ΕΙΔΟΣ 3: Αυτόματο πλυντιριο εφκαμπτων ενδοςκοπίων (τεμ. 1) 

1 

Τo πρoςφερόμεvo πλυvτιριo να εί vαι ειδικά καταςκευαςμέ vo 

από μεταλλικι ανοξείδωτθ καταςκευι με  δυνατότθτα 

κερμoχθμικισ επεξεργαςίασ ε vδoςκoπίωv (απολφμανςθ) ςε 

πολφ χαμθλι κερμοκραςία ζωσ 35οC 

ΝΑΙ 

    

2 

Θα πρέπει να είναι ςυμβατό με υγρά απολυμαντικά τα οποία δεν 

περιζχουν γλουταραλδεφδθ ςτθν χθμικι τουσ ςφνκεςθ , αλλά 

υπεροξικό οξφ , ζτςι ϊςτε να αποφεφγονται τόςο οι φκορζσ των 

ενδοςκοπίων, όςο και τυχόν δερματικά ι αναπνευςτικά 

προβλιματα, ςτο νοςθλευτικό προςωπικο.́ 

ΝΑΙ 

    

3 
Να έχει δυ vατότθτα ελζγχ oυ ςτεγα vότθτασ, κακαριςμoφ και 
απoλφμαvςθσ για ζνα εvδoςκόπιο ςε 20 λεπτά ΝΑΙ 

    

4 

Θα πρέπει να διακέτει ειδικό ανοξείδωτο καλάκι μέςα ςτο oπoίο 

κα τoπoκετοφνται τα ε vδoςκόπια και τα αναλϊςιμα υλικά για 

μεγαλφτερθ αςφάλεια κατά τ o πλφςιμo και για τθν αποφυγθ́ 

φκοράσ και καταςτροφισ 

ΝΑΙ 

    

5 

Να διακζτει ςφςτθμα αςφαλείασ τo oπoίo κα πραγματοποιεί 

αυτόματο ζλεγχo ςτεγαvότθτασ και μόvιμo ζλεγχo τθσ πίεςθσ, κα 

πρζπει να ςταματά τθv αςφάλεια ςε υπερβoλικζσ κερμoκραςίεσ 

αζρα-vερoφ και να πραγματοποιεί θλεκτρovικό ζλεγχo 

κλειδϊματoσ τθσ πόρτασ κατά τθ διάρκεια του κφκλου πλφςθσ. 

ΝΑΙ 

  

6. 

Να διακέτει ενςωματωμένο ςύςτθμα ανίχνευςθσ διαρροθ́σ του 
εςωτερικοφ του ενδοςκοπίου (leakage tester). 

ΝΑΙ 

  

7. 

Πλα τα κανάλια του ενδοςκοπίου να ςυνδζονται μζςω ειδικϊν 
προςαρμογζων ζτςι ϊςτε κατά τθ διάρκεια του κφκλου πλφςθσ να 
διαςφαλίηεται θ ομαλι και προβλεπόμενθ ροι απολυμαντικοφ 
και απορρυπαντικού υγρού προκειμένου να εξαςφαλίηεται ο 
πλιρθσ κακαριςμόσ και θ απολφμανςι του. 

ΝΑΙ 

  

8. 

Θα πρζπει να διακζτει ςφςτθμα μικρoεπεξεργαςτι τo oπoίo κα 
ελζγχει με ακρίβεια όλα τα πρoγράμματα και τισ παραμζτρoυσ 
κατά τθ διάρκεια τθσ πλφςθσ. 
 

ΝΑΙ 
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9. 

Ο τρόπ oσ κακαριςμoφ, τo απoρρυπαvτικό και αvτιςθπτικό να 
είvαι απόλυτα φιλικά και ςυμβατά πρoσ τα υλικά καταςκευθ́σ των 
εvδoςκοπίων χωρίσ vα πρoκαλoφv φκoρζσ. 

ΝΑΙ 

  

10. 
Να δύναται να ςυνδεκεί με ενδοςκόπια όλων των εταιρειών 

μζςω adapters/ςυνδετικϊν. 

ΝΑΙ 

  

11. 

Να διακέτει δυνατότθτα ελζγχου ποιότθτασ κακαριςμοφ 

(HygienicTest). 

ΝΑΙ 

  

12. 

Να διακέτει δυνατότθτα ςύνδεςθσ και επικοινωνίασ ειδικού 
προγράμματοσ με το βίντεο -ςφςτθμα ενδοςκόπθςθσ που να 
ςυλλζγει πλθροφορίεσ για τον αρικμό ενδοςκοπιςεων του 
οργάνου, τον τύπο του οργάνου και τον κύκλο πλύςθσ . Να 
αναφερκεί αναλυτικά. 

ΝΑΙ 

  

13. 

Να πλθροί όλουσ τουσ κανονιςμούσ αςφαλείασ για 

Ιατροτεχνολογικό εξοπλιςμό τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (CEMark) 

κακϊσ και Υγιεινισ ςε κζματα απολφμανςθσ. 

ΝΑΙ 

  

14. 

Να διακέτει ενςωματωμένο εκτυπωτθ́ για τθν εκτύπωςθ του 

προγράμματοσ πλφςθσ (χρόνο, κφκλο, θμερομθνία) και τθν 

καταγραφι των αποτελεςμάτων τθσ πλφςθσ. 

ΝΑΙ 

   

Ημερομθνία: ……….. 

φραγίδα και υπογραφι προςφζροντοσ 

 

Ο ανωτζρω  πίνακασ είναι ενδεικτικόσ  του πίνακα που κα κλθκεί να ςυμπλθρϊςει κάκε ενδιαφερόμενθ 
εταιρεία ςτα πλαίςια κατάκεςθσ τθσ προςφοράσ τθσ μζςω του Συςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙ – Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο  

ΡΙΝΑΚΑΣ Ρ1 ΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ  
(ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΕΟΝΤΟΣ : 
Επωνυμία: ………… 
Διεφκυνςθ: ………… 
Τθλζφωνο: ………… 
Θμερομθνία: ………… 
Fax: ………… 
E-mail: ………… 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ : ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΘΣ 

ΑΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ: 

ΤΙΤΛΟΣ ΥΡΟΕΓΟΥ: 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔΟΥΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ 
€, ΧΩΙΣ ΦΡΑ 
(αρικμθτικϊσ) 

ΔΑΡΑΝΘ ΣΕ € 
ΧΩΙΣ ΦΡΑ 
(αρικμθτικϊσ) 

     

     

     

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ ΤΙΜΘ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ χωρίσ Φ.Ρ.Α. 
(αρικμθτικϊσ) 

(ςτθν οποία περιλαμβάνεται κάκε άλλθ επιβάρυνςθ κακϊσ και 
οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ για προμικεια, μεταφορά, 
παράδοςθ, εγκατάςταςθ, δοκιμζσ και κζςθ ςε πλιρθ 
λειτουργία του ςυγκροτιματοσ ςτον τόπο και με τον τρόπο 
που προβλζπεται ςτθν διακιρυξθ) 

 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ ΤΙΜΘ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ, χωρίσ Φ.Ρ.Α. 
(ολογράφωσ), Ρ 

 

ΡΟΣΟΣΤΟ 
Φ.Ρ.Α. 

24% ΡΟΣΟ Φ.Ρ.Α.  

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ ΤΙΜΘ με Φ.Ρ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ (αρικμθτικϊσ)  

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ ΤΙΜΘ με Φ.Ρ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ (ολογράφωσ)  

Ο ΡΟΣΦΕΩΝ / Θμερομθνία  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙΙ Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΡΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Θμερομθνία ζκδοςθσ........................... 

Ρροσ: …………………. 

…………………………… 

Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ’ αρικμ................ για ευρϊ....................... 

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και 
διηιςεωσ, υπζρ  

{ε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ: τθσ Εταιρίασ ……….., ΑΦΜ ………………..,  οδόσ …………. αρικμόσ …, ΤΚ ………..,- 

{ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν  

α)…….….... οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ………………, ΑΦΜ …………… 

β)……….…. οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ………………, ΑΦΜ …………… 

γ)………….. οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ………………, ΑΦΜ …………… 

μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων 
μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ,- 

και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ........................., για τθ ςυμμετοχι ςτο διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθσ….………….για 
εκτζλεςθ του Ζργου ……………….. ςυνολικισ αξίασ..................................., ςφμφωνα με τθ με αρικμό................... 
Διακιρυξι ςασ.  

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει κακ’ όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτον ανωτζρω διαγωνιςμό 
απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ 

{ε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ: τθσ εν λόγω Εταιρίασ- 

{ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ ατομικά για κάκε μια από αυτζσ 
και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι 
Κοινοπραξίασ- 

Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι 
μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, 
μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ……………… 

(Σθμείωςθ προσ τθν Τράπεηα: ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά ζνα (1) μινα του 
χρόνου ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ). 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ, φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, με τθν 
προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθ τθσ. 

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

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΡΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Θμερομθνία ζκδοςθσ........................... 

Ρροσ: …………………. 

…………………………… 

Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ’ αρικμ................ για ευρϊ....................... 

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και 
διηιςεωσ, υπζρ  

,Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ ……………, ΑΦΜ …………, Οδόσ …………. Αρικμόσ ……. Τ.Κ. ………-  

,ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν  

α) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. ………….., ΑΦΜ …………… 

β) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. ………….., ΑΦΜ …………… 

γ) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. ………….., ΑΦΜ …………… 

…… 

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

Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι 
μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, 
μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

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

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

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VIII – ρέδην ύκβαζεο  

 

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ' αρ …….. 

 

Μεταξφ του Ρανεπιςτθμιακοφ Γενικοφ Νοςοκομείου Αλεξανδροφπολθσ και τθσ εταιρείασ «……………….» για τθν 

υλοποίθςθ του Υποζργου 2 τθσ Ρράξθσ «Ρρομικεια ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ τθσ 

Ρνευμονολογικισ Κλινικισ του Ρανεπιςτθμιακοφ Γενικοφ Νοςοκομείου Αλεξανδροφπολθσ» με κωδικό ΟΡΣ (MIS): 

………………………. που είναι ενταγμζνθ ςτο Ε.Ρ. «Ανατολικισ Μακεδονίασ & Θράκθσ 2014-2020», Συμβατικοφ 

Τιμιματοσ ………..€ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 

Στθν Αλεξανδροφπολθ ςιμερα τθν ....... του ζτουσ ................ , οι πιο κάτω ςυμβαλλόμενοι: 
 

Αφενόσ 

Το Ρανεπιςτθμιακό Γενικό Νοςοκομείο Αλεξανδροφπολθσ που εδρεφει ςτθν Αλεξανδροφπολθ επί τθσ οδοφ Δραγάνα, 

ΤΚ 68100, με ΑΦΜ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ και εκπροςωπείται νόμιμα για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ από τον Διοικθτι κ. 

…………… (ςφμφωνα με τθν ……………….. απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ) και θ οποία ςτο εξισ κα αναφζρεται ςτθν 

παροφςα ςφμβαςθ ωσ «θ Ανακζτουςα Αρχι» 

Και αφετζρου 

Θ εταιρεία  ..........................    που εκπροςωπείται   νόμιμα   από   τον/τθν  ..............................................................  που 

κατοικεί .......................................................................................................... , κάτοχο του ΑΔΤ  ........................................  

και θ οποία ςτο εξισ κα αναφζρεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ ωσ «ο Ανάδοχοσ», 

1) Τθν υπ. αρ……./………. διακιρυξθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν Επιλογι Αναδόχου υλοποίθςθσ του ζργου 

«……………………………………………………………..» με κωδικό ΟΡΣ (MIS): ………….., που είναι ενταγμζνθ ςτο Ε.Ρ. 

«Ανατολικισ Μακεδονίασ - Θράκθσ 2014-2020», µε κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυµφζρουςα από 

οικονοµικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ, προχπολογιςμοφ τριακοςίων είκοςι τριϊν χιλιάδων Ευρϊ 

(323.000,00€) ςυµπεριλαµβανοµζνου του ΦΡΑ.  

2) Τθν υπ. αρικ ……… απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, με τθν οποία κατακυρϊκθκε το αποτζλεςμα του 

διαγωνιςμοφ τθσ προαναφερόμενθσ διακιρυξθσ, ςτον Ανάδοχο 

Συμφϊνθςαν και ζκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουκα: 

Άρκρο 1 

ΟΙΣΜΟΙ  

Αντίκλθτοσ: Το πρόςωπο που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με ζγγραφθ διλωςι του, ςτθν οποία περιλαμβάνονται τα πλιρθ ςτοιχεία 

του προςϊπου (ονοματεπϊνυμο, ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμόσ τθλεφϊνου, fax, κλπ.) ορίηει ωσ υπεφκυνο για τισ 

ενδεχόμενεσ ανάγκεσ επικοινωνίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με αυτόν και αυτόσ με υπεφκυνθ διλωςι του 

αποδζχκθκε το διοριςμό αυτό. 

Διοικθτικι εντολι: Οιαδιποτε οδθγία ι εντολι δίδεται γραπτϊσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι ι τθν Επιτροπι 

Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ του Ζργου ςτον Ανάδοχο ςχετικά με τθν υλοποίθςθ του Ζργου. 

Ζγγραφο: Κάκε χειρόγραφθ, δακτυλογραφθμζνθ ι ζντυπθ ειδοποίθςθ, εντολι ι οδθγία ι πιςτοποιθτικό που 

εκδίδεται βάςει τθσ Σφμβαςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των τθλετυπιϊν, των τθλεγραφθμάτων, των τθλεομοιοτυπιϊν 

και των Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν. 
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Ρρομικεια: «Ρρομικεια Ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ τθσ Ρνευμονολογικισ Κλινικισ του 

Ρανεπιςτθμιακοφ Γενικοφ Νοςοκομείου Αλεξανδροφπολθσ» όπωσ εξειδικεφεται ςτθ Σφμβαςθ. 

Ημερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ: Θ θμερομθνία υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ. 

Ημζρα: θ θμερολογιακι θμζρα. 

Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ: Το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο που ορίηεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι, 

με βαςικζσ αρμοδιότθτεσ τθν επίβλεψθ για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ και τθν παραλαβι των ειδϊν 

(τμθματικι - οριςτικι). 

Ραραδοτζα: Πλα τα προϊόντα που ο Ανάδοχοσ κα παραδϊςει ι οφείλει να παραδϊςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι 

ςφμφωνα με τθ Σφμβαςθ. 

Ρροκεςμίεσ: Τα αναφερόμενα ςτθ Σφμβαςθ χρονικά διαςτιματα ςε θμζρεσ, που αρχίηουν να υπολογίηονται από τθν 

επομζνθ τθσ πράξθσ, ενζργειασ ι γεγονότοσ που ορίηεται ςτθ Σφμβαςθ ωσ αφετθρία. Πταν θ τελευταία θμζρα του 

χρονικοφ διαςτιματοσ ςυμπίπτει με μθ εργάςιμθ θμζρα, θ προκεςμία λιγει ςτο τζλοσ τθσ πρϊτθσ εργάςιμθσ θμζρασ 

μετά τθν τελευταία θμζρα του χρονικοφ διαςτιματοσ. 

Σφμβαςθ: Θ παροφςα ςυμφωνία που ςυνάπτουν και υπογράφουν τα ςυμβαλλόμενα μζρθ για τθν εκτζλεςθ τθσ 

προμικειασ. 
 

Συμβατικά τεφχθ : Τα τεφχθ τθσ Σφμβαςθσ μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου, κακϊσ και όλα τα 

τεφχθ που τθ ςυνοδεφουν και τθ ςυμπλθρϊνουν και περιλαμβάνουν κατά ςειρά ιςχφοσ: α) τθ Σφμβαςθ, β) τθ 

Διακιρυξθ, γ) τθν Ρροςφορά του Αναδόχου. 
 

Συμβατικό τίμθμα: Το ςυνολικό ςυμβατικό αντάλλαγμα για τθν υλοποίθςθ τθσ προμικειασ. 
 

Άρκρο 2 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΡΑΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Με τθν παροφςα, θ Ανακζτουςα Αρχι ανακζτει και ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει, ζναντι τθσ αμοιβισ που αναφζρεται 

πιο κάτω ςτθν παροφςα, τθν προμικεια ςυςτθμάτων ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ τθσ 

Ρνευμονολογικισ Κλινικισ του Ρανεπιςτθμιακοφ Γενικοφ Νοςοκομείου Αλεξανδροφπολθσ ωσ κάτωκι: 

 

Υποζργο 2: Ρρομικεια ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ τθσ Ρνευμονολογικισ Κλινικισ 
του Ρανεπιςτθμιακοφ Γενικοφ Νοςοκομείου Αλεξανδροφπολθσ – τμιμα 2 

Α/
Α 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ CPV ΡΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΑΘΑΗ 
ΑΞΙΑ (€) 

ΦΡΑ (€) 
Ρ/Υ (€)  
με ΦΡΑ 

Α. Μονάδα Επεμβαηικήρ Πνεςμονολογίαρ 

1. 

Σφςτθμα 
βιντεοβρογχοςκόπθςθσ 
με τα εξισ 
υποςυςτιματα: 

    

 

 

32.903,23 

 

 

 

170.000,00 1.1 

Βίντεο-υπζρθχο-
βρογχοςκόπιο 
επεμβατικοφ τφπου με 
δυνατότθτα λιψθσ 
βιοψιϊν (ΤΒΝΑ) 

33100000
-1 1 137.096,77 
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1.2 

Εφκαμπτο 
βιντεοβρογχοςκόπιο 
λεπτισ εξωτερικισ  
διαμζτρου 

1.3 
Εφκαμπτο κεραπευτικό 
βιντεοβρογχοςκόπιο 
(High Definition) (2 τεμ.) 

1.4 
Τροχιλατοσ ζγχρωμοσ 
Υπερθχοτομογράφοσ  

2. 

Μθχάνθμα 
Ενδοβρογχικοφ NARROW 
BAND IMAGING και 
Ενδοβρογχικοφ 
Αυτοφκοριςμοφ με τα 
εξισ υποςυςτιματα: 

   
 

 

2.1 
Μθχάνθμα 
Ενδοβρογχικοφ NARROW 
BAND IMAGING 33168100

-6 
1 56.451,61 13.548,39 70.000,00 

2.2 
Μθχάνθμα 
Ενδοβρογχικοφ 
Αυτοφκοριςμοφ 

3 
Αυτόματο πλυντιριο 
εφκαμπτων ενδοςκοπίων 

33100000
-1 

1 12.096,77 2.903,23 15.000,00 

4 

Ζγχρωμοσ 
Υπερθχοτομογράφοσ 
Διακωρακικισ εκτίμθςθσ 
βλαβϊν & λιψθσ 
βιοψιϊν 

33124120
-2 

1 24.193,55 5.806,45 30.000,00 

Β. Επγαζηήπιο Βπογσοκςτελιδικήρ Έκπλςζηρ 

5 

Φυγόκεντροσ για το 
εργαςτιριο 
βρογχοκυψελιδικισ 
ζκπλυςθσ 

33100000
-1 

1 3.225,81 774,19 4.000,00 

  6 
Freezer βακιάσ 
κατάψυξθσ 

33100000
-1 1 8.064,52 1.935,48 10.000,00 

Γ. Μονάδα Αςξημένηρ Φπονηίδαρ 

 7 
Ραρακλίνιοσ 
αναπνευςτιρασ 

33157400
-9 2 19.354,84 4.645,16 24.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 8 260.483,87 62.516,13 323.000,00 
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Θ προμικεια κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ υπ. αρικμ. 14/2021 Διακιρυξθσ και τθσ υπ' αρ 

…………… απόφαςθσ κατακφρωςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ, ςε 

ςυνδυαςμό με τθν προςφορά του Αναδόχου. 

Σφμφωνα με τθν 20977/23-8-2007 (ΦΕΚ 1673/Β/23-8-2007) κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και 

Επικρατείασ «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του Ν. 3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το Ν. 

3414/2005» θ εταιρεία ………………. υπζβαλε τθν από …………..υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 των 

νόμιμων εκπροςϊπων τθσ ότι δεν ζχει εκδοκεί καταδικαςτικι απόφαςθ κατά τθν ζννοια του Άρκρου 3 του Ν. 

3310/2005 όπωσ αντικαταςτάκθκε με το Άρκρο 3 του Ν. 3414/2005.    

Άρκρο 3 

ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΡΟΑΙΕΣΗ (ΡΑΑΤΑΣΗ) ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

 

Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, είναι αυτι που ορίηεται από τθν διακιρυξθ ( ....................................................... ), 

και κα ιςχφει από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ . 

Ρροαίρεςθ (παράταςθ) ςφμβαςθσ 

Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τθ λιξθ τθσ 
διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του αναδόχου. Αν 
λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ 
παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα παραδοτζα τθσ 
ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Αν τα υπό προμικεια είδθ παραδοκοφν από υπαιτιότθτα του 
αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε 
επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 5.2. τθσ 
παροφςασ. 

Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι ζχει εκτελεςτεί όταν παραδοκεί οριςτικά το ςφνολο τθσ προμικειασ, γίνει θ αποπλθρωμι 
του ςυμβατικοφ τιμιματοσ και εκπλθρωκοφν οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ 
και αποδεςμευκοφν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα ςτθ ςφμβαςθ. 

Δεςμευτικό κεωρείται μόνο το ποςό τθσ ςφμβαςθσ. 
 

Άρκρο 4 

4.1 ΤΟΡΟΣ ΚΑΙ ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ 

4.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εγκαταςτιςει ςε πλιρθ λειτουργία τον εξοπλιςμό ςτο Ρανεπιςτθμιακό Γενικό 

Νοςοκομείο Αλεξανδροφπολθσ εντόσ 40 θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ θμερομθνίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το πρόγραμμα 

εγκατάςταςθσ, επίδειξθσ και εκπαίδευςθσ κα καταρτιςκεί ςε ςυνεννόθςθ με τουσ υπευκφνουσ. Θ ολοκλιρωςθ τθσ 

εγκατάςταςθσ μπορεί να παρατακεί για λόγουσ ανωτζρασ βίασ ι για λόγουσ λειτουργικϊν αναγκϊν με απόφαςθ του 

οργάνου διοίκθςθσ τθσ ΑΑ. 

4.1.2. Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των ειδϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 

ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ που το 

αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι 

ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν 

ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. 
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Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν λιξει ο 

παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

4.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία, τθν αποκικθ υποδοχισ των υλικϊν και τθν 

επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) 

εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Μετά από κάκε προςκόμιςθ του είδουσ ςτο Νοςοκομείο, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν υπθρεςία 

αποδεικτικό, ςτο οποίο αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το είδοσ, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ 

ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. 

Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα άρκρα 206, 207 του ν.4412/16. 
 

4.2 ΡΑΑΛΑΒΘ ΥΛΙΚΩΝ - ΧΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΛΑΒΘΣ ΥΛΙΚΩΝ 

H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που ςυγκροτοφνται ςφμφωνα 

με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16 ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου. 

Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί 

μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ και τισ 

διαδικαςίεσ που προβλζπονται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ διακιρυξθσ. 

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

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

παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ -απόρριψθσ των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 208 του ν. 

4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ - δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 

υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ άνω 

παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ 

καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπόμενων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων 

και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 
 

Άρκρο 5 

ΤΟΡΟΣ ΡΛΗΩΜΗΣ - ΚΑΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΡΛΗΩΜΗΣ 

Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο:  

Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι του μθχανιματοσ.  

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 

δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016 , κακϊσ και κάκε 

άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν 

πλθρωμι.  

Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 

νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ 

και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων επιβάλλεται 

(άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και 
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κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο 

όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 

του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ κακϊσ 

και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του 

ν. 4412/2016). 

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

ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ αξίασ 

4% επί του κακαροφ ποςοφ. 

Άρκρο 6 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΡΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ παροφςασ, ο Ανάδοχοσ κατζκεςε ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τθ με αρικμό ………….. εγγυθτικι 

επιςτολι του/ τθσ …………. , ποςοφ ………….. ευρϊ (5% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ). Επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ 

μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ (Ν.4412/16 άρκρο 72). 

Άρκρο 7 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΡΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 

Για τθν καλι λειτουργία των ςυςτθμάτων ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ ο Ανάδοχοσ κατζκεςε ςτθν Ανακζτουςα 

Αρχι τθ με αρικμό …………  εγγυθτικι επιςτολι καλισ λειτουργίασ του/ τθσ ……. , ποςοφ …….. ευρϊ. Επιςτρζφεται ςτο 

ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ (Ν.4412/16 άρκρο 72 

παράγραφοσ 2) 

Άρκρο 8 

ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΗΤΕΣ - ΕΚΡΤΩΣΕΙΣ-ΚΥΩΣΕΙΣ 

Θ Υπθρεςία δικαιοφται να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ ςε κάκε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων αυτισ και κυρίωσ ςτισ 

ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 
 

(α) αν ο Ανάδοχοσ δεν εκπλθρϊνει προςθκόντωσ τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ, 

(β) αν ο Ανάδοχοσ δεν ςυμμορφϊνεται προσ τισ ςφμφωνεσ με τισ διατάξεισ τθσ ςφμβαςθσ - εντολζσ τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ. 
 

(γ) αν ο Ανάδοχοσ πτωχεφςει, τεκεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι εκκακάριςθ, λυκεί ι ανακλθκεί θ άδεια 

λειτουργίασ του ι γίνουν πράξεισ αναγκαςτικισ εκτελζςεωσ ςε βάροσ του, ςτο ςφνολο ι ςε ςθμαντικό μζροσ των 

περιουςιακϊν του ςτοιχείων, 

(δ) αν εκδοκεί τελεςίδικθ απόφαςθ κατά του Αναδόχου για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ του επαγγζλματόσ του. 

(ε) ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 133 του ν.4412/16 

Σε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ παράδοςθσ των ειδϊν με υπαιτιότθτα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρϊςεισ ςφμφωνα 

με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 207 του Ν.4412/2016. Κυρϊςεισ δεν επιβάλλονται αν ο προμθκευτισ αποδείξει ότι θ 

κακυςτζρθςθ οφείλεται ςε ανϊτερθ βία. 

Λοιπζσ κυρϊςεισ (πρόςτιμα, ποινζσ, εκπτϊςεισ), ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ανωτζρω Νόμου. 
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Σε περίπτωςθ κιρυξθσ του Αναδόχου ωσ ζκπτωτου θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να αξιϊςει ςωρευτικά και τθν 

ανόρκωςθ κάκε ηθμίασ κετικισ ι αποκετικισ που υπζςτθ. 

Άρκρο 9 

ΑΡΟΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των ειδϊν, από τθν ανακζτουςα 
αρχι ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 231 του Ν.4412/16. 

Άρκρο 10 

ΟΛΟΚΛΗΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του άρκρου 202 του Ν.4412/16. 

Άρκρο 11 

ΤΟΡΟΡΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
όπωσ προβλζπεται από τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 
γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου. 
Σε κάκε περίπτωςθ, κάκε πικανι τροποποίθςθ τθσ Σφμβαςθσ πρζπει να τφχει τθσ προζγκριςθσ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ 
Διαχείριςθσ Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ Ρεριφζρειασ Ανατολικισ Μακεδονίασ - Θράκθσ. 

Άρκρο 12 

ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΡΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΩΝ 

1. Οι προμθκευτζσ και το Ρανεπιςτθμιακό Γενικό Νοςοκομείο Αλεξανδροφπολθσ κα προςπακοφν να ρυκμίηουν 

φιλικά κάκε διαφορά, που τυχόν κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. 

2. Επί διαφωνίασ, κάκε διαφορά κα λφεται από τα Ελλθνικά Δικαςτιρια και ςυγκεκριμζνα τα Δικαςτιρια 

Αλεξανδροφπολθσ, εφαρμοςτζο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελλθνικό. 

3. Δεν αποκλείεται όμωσ, για οριςμζνεσ περιπτϊςεισ εφόςον ςυμφωνοφν και τα δφο μζρθ, να προβλεφκεί ςτθ 

ςφμβαςθ προςφυγι των ςυμβαλλομζνων, αντί των Δικαςτθρίων, ςε διαιτθςία ςφμφωνα πάντα με τθν Ελλθνικι 

Νομοκεςία και με όςα μεταξφ τουσ ςυμφωνιςουν. Αν δεν επζλκει τζτοια ςυμφωνία, θ αρμοδιότθτα για τθν επίλυςθ 

τθσ διαφοράσ ανικει ςτα Ελλθνικά Δικαςτιρια κατά τα οριηόμενα ςτθν παραπάνω Ραράγραφο. 

Άρκρο 13 

ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχοσ δθλϊνει ανεπιφφλακτα ότι αποδζχεται όλουσ τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ. 

Ρζραν των ςυνεπειϊν/κυρϊςεων του Ν. 4412/16, για τυχόν κακυςτζρθςθ παράδοςθσ τθσ προμικειασ από τον 

Ανάδοχο, ι για τυχόν απόρριψθσ όλθσ ι μζρουσ τθσ/των παραγγελίασ/ων, θ Υπθρεςία διατθρεί επιπλζον το 

δικαίωμα να ηθτιςει τθν αποκατάςταςθ πάςθσ περαιτζρω κετικισ και αποκετικισ ηθμίασ. 

Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να υλοποιιςει και να παραδϊςει τα ςυμβατικά είδθ ςφμφωνα με τα 

κακοριηόμενα ςτα ςχετικά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, εκτελϊντασ προςθκόντωσ όλεσ τισ επιμζρουσ εργαςίεσ, ϊςτε να 

ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ αυτισ. 

Το αντικείμενο τθσ παροφςασ κα υλοποιιςει ο Ανάδοχοσ με δικό του προςωπικό, το οποίο ουδεμία ςχζςθ ζχει με το 

προςωπικό των δθμοςίων δομϊν του Ρανεπιςτθμιακοφ Γενικοφ Νοςοκομείου Αλεξανδροφπολθσ. Οι αμοιβζσ και οι 

ειςφορζσ του προςωπικοφ του προμθκευτι, βαρφνουν αποκλειςτικά και μόνο τον ίδιο. 

Ο Ανάδοχοσ εγγυάται ότι κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, κα τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 

περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το 
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εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ 

δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Α του Ν.4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 

υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων 

και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ 

τουσ. 

Ο Ανάδοχοσ εγγυάται και φζρει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ, που προβλζπονται ι απορρζουν από τθν 

παροφςα Σφμβαςθ και τθν ςχετικι νομοκεςία. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε 

τρίτουσ υποχρεοφται μόνον αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ. 

Κακ' όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά με τθν Ανακζτουςα 
Αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ ςχετικά με τθν προμικεια. 

Ο Ανάδοχοσ κα ενεργεί με επιμζλεια και φροντίδα, ϊςτε να εμποδίηει πράξεισ ι παραλείψεισ, που κα μποροφςαν να 

ζχουν αποτζλεςμα αντίκετο με το ςυμφζρον τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Εφόςον ο Ανάδοχοσ επικαλείται ανωτζρα βία υποχρεοφται, μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν τα 

περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία, να αναφζρει εγγράφωσ αυτά και να προςκομίςει ςτθν ανακζτουςα 

αρχι τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. 

Άρκρο 14 

ΛΟΙΡΟΙ ΟΟΙ 

Ζχουν πλιρθ ςυμβατικι ιςχφ και αποτελοφν αναπόςπαςτα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, ςτο μζτρο που δεν αντίκεινται 

ςτουσ όρουσ αυτισ, α) θ διακιρυξθ του διενεργθκζντοσ διαγωνιςμοφ και θ αντίςτοιχθ κατακυρωτικι απόφαςθ, β) θ 

προςφορά του Ρρομθκευτι 
 

Αντίκλθτοσ του προμθκευτι, ςτον οποίο μποροφν να γίνονται όλεσ οι κοινοποιιςεισ από τθν Ανακζτουςα Αρχι προσ 

αυτόν ορίηεται με τθν παροφςα ο/θ κ , κάτοικοσ  , ΤΚ 

 ...................... τθλ:  ...............................  , fax ................................ , ......................................  

Θ κοινοποίθςθ εγγράφων από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτον Ανάδοχο κα γίνεται ταχυδρομικά ςτθ διεφκυνςθ αυτι ι με 

φαξ. 

Θ παροφςα, αφοφ γράφθκε ςε  ..............................  όμοια αντίτυπα, αναγνϊςκθκε, βεβαιϊκθκε, υπογράφθκε ωσ 
ζπεται και ζλαβε από ζνα αντίτυπο ζκαςτοσ εκ των ςυμβαλλομζνων. 
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