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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

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

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΔΑΓΑΝΑ 

Ρόλθ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΘ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 68100 

Ωϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS EL 511 

Τθλζφωνο 2551353401, 2551353101 

Ψαξ 2551353409 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  prosfores@pgna.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Δ. ΩΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 

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/  

 

 

  

http://pgna.gr/
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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 

Ψορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ Ρεριφζρεια Ανατολικισ Μακεδονίασ και 
Θράκθσ, Κωδ. ΣΑ: 2021ΕΡ03110005. Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α. 9349 (ςχετικι 
πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του ζτουσ 2021 του Ψορζα).  

Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο υποζργο Νο 1 τθσ Ρράξθσ: «Ρρομικεια θλεκτρομθχανολογικοφ 
εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ του τμιματοσ Ιματιςμοφ και του τμιματοσ Μαγειρείων του Ρανεπιςτθμιακοφ 
Γενικοφ Νοςοκομείου Αλεξανδροφπολθσ» θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα 
«Ανατολικι Μακεδονία–Θράκθ 2014-2020» με βάςθ τθν Απόφαςθ Ζνταξθσ που ζχει εκδοκεί από τθν 
Ρεριφζρεια Ανατολικισ Μακεδονίασ – Θράκθσ με αρ.πρωτ. 539-29/01/2021 και ζχει λάβει κωδικό MIS 
5076741. 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 Ρρομικεια θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ του 
τμιματοσ Ιματιςμοφ και του τμιματοσ Μαγειρείων του Ρανεπιςτθμιακοφ Γενικοφ Νοςοκομείου 
Αλεξανδροφπολθσ ωσ κάτωκι: 

 

Υποζργο: Ρρομικεια θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ του τμιματοσ Ιματιςμοφ και του 
τμιματοσ Μαγειρείων του Ρανεπιςτθμιακοφ Γενικοφ Νοςοκομείου Αλεξανδροφπολθσ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ CPV ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΚΑΘΑΘ 
ΑΞΙΑ (€) 

ΦΡΑ (€) 
Ρ/Υ (€)  
με ΦΡΑ 

Για το τμιμα Ιματιςμοφ 

1 
Ρλυντιριο ιματιςμοφ 180 
κιλϊν (1 τεμάχιο) 

42716120-5 1 100.000,00 24.000,00 124.000,00 

2 
Ρλυντιριο ιματιςμοφ 90 
κιλϊν (1 τεμάχιo) 

42716120-5 1 67.000,00 16.080,00 83.080,00 

3 
 

Στεγνωτιρια υφαςμάτων 
(3 τεμάχια) 42716200-0 3 36.000,00 8.640,00 44.640,00 

4 

Ρλιρεσ ςιδερωτικό 
ςφςτθμα αποτελοφμενο 
απο: α)τροφοδοτικι 
μθχανι υφαςμάτων, 
β)κφλινδροσ 
ςιδερϊματοσ, 
γ)διπλωτικι μθχανι με 
ςτοιβακτικό μθχανιςμό 

42717000-5 1 284.838,71 68.361,29 353.200,00 

Για το τμιμα Μαγειρείων 

5 
Ρλυντιριο ςκευϊν 
κουηίνασ (1 τεμάχιο) 

42959000-3 1 17.338,71 4.161,29 21.500,00 
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6 
Ρλυντιριο τοφνελ (1 
τεμάχιο) 

42959000-3 1 62.500,00 15.000,00 77.500,00 

7 
Ψοφρνοι (2 τεμάχια) 42341000-8 2 36.161,29 8.678,71 44.840,00 

ΣΥΝΟΛΟ 10 603.838,71 144.921,29 748.760,00 

 

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 748.760,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24 
% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 603.838,71€, ΦΡΑ: 144.921,29€). 

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

Θ διάρκεια των αντίςτοιχων ςυμβάςεων ορίηεται ωσ κάτωκι: 

 Ενενιντα (90) 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 ΡΑΑΤΘΜA 
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: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του Ν. 4782/2021 (Ψ.Ε.Κ. 36/Α/09.03.2021), «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του 
ρυκμιςτικοφ πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ 
άμυνασ και τθσ αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία». 

 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» 
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 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 (ΨΕΚ 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 
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 Ψορζων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ 
Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ» (ΨΕΚ Α’ 134 /18-6-2007), 

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

 του Ν. 4172/2013 «Ψορολογία 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 (ΨΕΚ 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 (ΨΕΚ 3521/Β'/01–11–2016) Υπουργικισ Απόφαςθσ 
με κζμα «Τροποποίθςθ και αντικατάςταςθ τθσ υπ' αρικ. 81986/ΕΥΘΥ712/31–07–2015 (ΨΕΚ Β' 1822) 
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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 Ψορείσ – 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  (ΨΕΚ 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 Ψορζων)», 

 τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ 2203 (ΨΕΚ 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 
ανκρϊπινου δυναμικοφ και ενίςχυςθσ τθσ Κοινωνικισ ςυνοχισ», ο οποίοσ ςυγχρθματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ με τίτλο «ΑΝΑΡΤΥΞΘ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘ ΥΡΟΔΟΜΫΝ 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 υποβολι του Τεχνικοφ Δελτίου Ρράξθσ με αρικμό Δελτίου (ΚΫΔ.ΡΑΞΘΣ/MIS (ΟΡΣ)): 5076741 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. 539/29-01-2021 Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ με τίτλο «Ρρομικεια 
θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ του τμιματοσ Ιματιςμοφ και του τμιματοσ 
Μαγειρείων του Ρανεπιςτθμιακοφ Γενικοφ Νοςοκομείου Αλεξανδροφπολθσ» και MIS 5076741  ςτο 
Ε.Ρ. «Ανατολικισ Μακεδονίασ - Θράκθσ 2014-2020», 

- Τθν με αρ. πρωτ. 34182/19-12-2019 Απόφαςθ Διοικθτι ςχετικά µε τον οριςμό επιτροπισ ςφνταξθσ 
τεχνικϊν προδιαγραφϊν, 

- Τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ με αντικείμενο τθν προμικεια εξοπλιςμοφ του τμιματοσ Μαγειρείων & 
του τμιματοσ Ιματιςμοφ και τισ παρεμβάςεισ για τθν αντικατάςταςθ δαπζδων και τθν ενίςχυςθ - 
βελτίωςθ εξωτερικϊν κλιμακοςταςίων του Ρ.Γ.Ν.Αλεξανδροφπολθσ, όπωσ αυτζσ κατατζκθκαν από τισ 
αρμόδιεσ επιτροπζσ.  
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-  Τθν διαβοφλευςθ επί των ανωτζρω προδιαγραφϊν (αρικ. Ρρωτ. 8296/13-03-2020) και τισ ςχετικζσ 
παρατθριςεισ των εταιρειϊν 

- Τισ τελικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ όπωσ αυτζσ διαμορφϊκθκαν από τισ αρμόδιεσ επιτροπζσ μετά τισ 
παρατθριςεισ που ςθμειϊκθκαν κατά τθ διαβοφλευςθ, 

- Τθ με αρ. πρωτ. Θ53/ΔΣ3/06-05-2020 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςχετικά µε τθν ζγκριςθ 
των τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ ςχετικισ επιτροπισ, 

- Τθ με αρ. πρωτ. Θ.ΕΘΔ.50/ΔΣ6/10-02-2021 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςχετικά µε τθν 
Ζγκριςθ Διενζργειασ Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν με αντικείμενο τθν προμικεια 
εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ του τμιματοσ Μαγειρείων και του τμιματοσ Ιματιςμοφ του 
Ρ.Γ.Ν.Αλεξανδροφπολθσ, μζςω ςυγχρθματοδοτοφμενου προγράμματοσ, 

- Τθν υπϋαρικμ. 6614/17-02-2021 επαναδιαβοφλευςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν 

- Τισ υπϋ αρικμ. 21070/26-5-2021 τελικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ όπωσ αυτζσ διαμορφϊκθκαν από τισ 
αρμόδιεσ επιτροπζσ μετά τισ παρατθριςεισ που ςθμειϊκθκαν κατά τθ 2θ ςε ςειρά διαβοφλευςθ των 
τεχνικϊν προδιαγραφϊν 

- Τθ με αρ. πρωτ. Θ19/ΔΣ22/02-06-2021 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςχετικά µε τθν ζγκριςθ 
των τελικϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ ςχετικισ επιτροπισ, 

- Τθν Απόφαςθ του Υπουργείου Υγείασ με αρ. πρωτ. Α3β/Γ.Ρ.51880/31-08-2020 για τθν Ζγκριςθ 
Σκοπιμότθτασ τθσ προμικειασ   

- Τθν Απόφαςθ τθσ 4θσ Δ.Υ.ΡΕ. με αρ. πρωτ. 25328/17-08-2020 για τθν Ζγκριςθ Σκοπιμότθτασ τθσ 
προμικειασ   

- Τθν Απόφαςθ του Δ.Σ. του  Ρ.Γ.Ν.Α. με αρ. πρωτ. Θ.48/ΔΣ3/06-05-2020 για τθν Ζγκριςθ Σκοπιμότθτασ 
τθσ προμικειασ   

- Το υπ’ αρικμ. 6559/02-12-2021 ζγγραφο τθσ Ε.Υ.Δ.Ε.Ρ. Ρεριφζρειασ Ανατολικισ Μακεδονίασ - Θράκθσ 
περί διατφπωςθσ ςφμφωνθσ γνϊμθσ για τθ διενζργεια του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, 

- Τθν υπ’ αρικμ. Θ.45/ΔΣ42/13-12-2021 Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ρ.Γ.Ν. 
Αλεξανδροφπολθσ με τθν οποία εγκρίνεται θ διενζργεια Διεκνοφσ Ανοικτοφ Θλεκτρονικοφ 
Διαγωνιςμοφ με αντικείμενο τθν Ρρομικεια θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ του 
τμιματοσ Ιματιςμοφ και του τμιματοσ Μαγειρείων του Ρανεπιςτθμιακοφ Γενικοφ Νοςοκομείου 
Αλεξανδροφπολθσ, ζναντι ςυνολικισ δαπάνθσ ζωσ του ποςοφ των 748.760,00€ 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΨΡΑ. 

- Τθν με αρ. πρωτ. 1956/0 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ (Α∆Α: 60ΡΜ4690Ϋ3-8ΙΨ). 

 

 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 24/01/2022 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. 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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1.6 Γεκνζηόηεηα 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 13/12/2021 
ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ µε αρικ. αποςτολισ 2021-172684. 

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

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

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

Υποζργο: Ρρομικεια θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ του τμιματοσ Ιματιςμοφ και του 
τμιματοσ Μαγειρείων του Ρανεπιςτθμιακοφ Γενικοφ Νοςοκομείου Αλεξανδροφπολθσ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ CPV 
ΡΟΣΟ-
ΤΘΤΑ 

ΚΑΘΑΘ 
ΑΞΙΑ (€) 

ΦΡΑ (€) 
Ρ/Υ (€)  
με ΦΡΑ 

ΣΥΣΤΘΜΙΚΟΣ 
ΑΥΞΟΝΤΑΣ 
ΑΙΘΜΟΣ 

Για το τμιμα Ιματιςμοφ 

1 
Ρλυντιριο 
ιματιςμοφ 180 κιλϊν 
(1 τεμάχιο) 

42716120-5 1 100.000,00 24.000,00 124.000,00 146173 

2 
Ρλυντιριο 
ιματιςμοφ 90 κιλϊν 
(1 τεμάχιo) 

42716120-5 1 67.000,00 16.080,00 83.080,00 146230 

3 
 

Στεγνωτιρια 
υφαςμάτων (3 
τεμάχια) 

42716200-0 3 36.000,00 8.640,00 44.640,00 146253 

4 

Ρλιρεσ ςιδερωτικό 
ςφςτθμα 
αποτελοφμενο 
απο: 
α)τροφοδοτικι 
μθχανι 
υφαςμάτων, 
β)κφλινδροσ 
ςιδερϊματοσ, 
γ)διπλωτικι 
μθχανι με 
ςτοιβακτικό 
μθχανιςμό 

42717000-5 1 284.838,71 68.361,29 353.200,00 146255 

Για το τμιμα Μαγειρείων 

5 
Ρλυντιριο ςκευϊν 
κουηίνασ (1 τεμάχιο) 

42959000-3 1 17.338,71 4.161,29 21.500,00 146282 

6 
Ρλυντιριο τοφνελ (1 
τεμάχιο) 

42959000-3 1 62.500,00 15.000,00 77.500,00 146284 

http://www.promitheus.gov.gr/
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7 
Ψοφρνοι (2 τεμάχια) 42341000-8 2 36.161,29 8.678,71 44.840,00 146285 

ΣΥΝΟΛΟ 10 603.838,71 144.921,29 748.760,00  

 

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 δθμοςίευςθσ 16/12/2021   

2. Εφθμερίδα «ΓΝΫΜΘ» με θμερομθνία δθμοςίευςθσ 16/12/2021   

3. Εφθμερίδα «ΜΕΘΟΙΟΣ» με θμερομθνία δθμοςίευςθσ 16/12/2021   

Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ (ιςτ) τθσ παραγράφου 3 του 
άρκρου 76 του Ν.4727/2020, 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/  

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

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

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά 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. 

 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://pgna.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ, είναι τα ακόλουκα: 

1. θ Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ , όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ  

2. Ρερίλθψθ τθσ Διακιρυξθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί  

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

4. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+ 

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. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, θ παράταςθ τθσ προκεςμίασ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Τροποποίθςθ των όρων τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ (πχ αλλαγι/μετάκεςθ τθσ καταλθκτικισ 
θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν κακϊσ και ςθμαντικζσ αλλαγζσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, 
ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο)δθμοςιεφεται ςτθν ΕΕΕΕ (με το τυποποιθμζνο ζντυπο 
«Διορκωτικό») και ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 

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 Ωάγθσ 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 Ωάγθσ 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 Ωϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.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.Ψ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
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κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία  υποβολισ προςφορϊν κ) τθν 
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ 
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι 
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ 
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ (παρ 4, άρκρο 72 
Ν.4412/2016).  

Θ περ. αα’ του προθγοφμενου εδαφίου ηϋ δεν εφαρμόηεται για τισ εγγυιςεισ που παρζχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων. 

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. 

2.1.6 Πξνζηαζία Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ 

Θ ανακζτουςα αρχι ενθμερϊνει το φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά ωσ Ρροςφζρων ι ωσ 
Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ, ότι θ ίδια ι και τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό τθσ, κα 
επεξεργάηονται προςωπικά δεδομζνα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ τθσ προςφοράσ και τα 
αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςε αυτιν, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, για το ςκοπό 
τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και τθσ ενθμζρωςθσ ζτερων ςυμμετεχόντων ςε αυτόν, λαμβάνοντασ 
κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των 
δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από κάκε μορφισ ακζμιτθ επεξεργαςία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων, κατά τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα 
ςτθν αναλυτικι ενθμζρωςθ που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα. 

 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

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

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

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

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

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 
Στο βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του 
ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ 
δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι 
με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ τθσ 
Ζνωςθσ 

2.Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν 
φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν 
ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.  
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 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),  , το φψοσ τθσ οποίασ κα ανζρχεται ςε ποςοςτό 
2% επί τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ (άνευ ΨΡΑ) των προςφερομζνων ειδϊν, μθ ςυνυπολογιηόμενων 
των δικαιωμάτων προαίρεςθσ. 

 

Υποζργο: Ρρομικεια θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ του τμιματοσ Ιματιςμοφ και του 
τμιματοσ Μαγειρείων του Ρανεπιςτθμιακοφ Γενικοφ Νοςοκομείου Αλεξανδροφπολθσ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ CPV 
ΡΟΣΟ-
ΤΘΤΑ 

ΚΑΘΑΘ 
ΑΞΙΑ (€) 

ΦΡΑ (€) 
Ρ/Υ (€)  
με ΦΡΑ 

ΥΨΟΣ 
ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧ

ΘΣ 

Για το τμιμα Ιματιςμοφ 

1 
Ρλυντιριο 
ιματιςμοφ 180 κιλϊν 
(1 τεμάχιο) 

42716120-5 1 100.000,00 24.000,00 124.000,00 2.000,00 

2 
Ρλυντιριο 
ιματιςμοφ 90 κιλϊν 
(1 τεμάχιo) 

42716120-5 1 67.000,00 16.080,00 83.080,00 1.340,00 

3 
 

Στεγνωτιρια 
υφαςμάτων (3 
τεμάχια) 

42716200-0 3 36.000,00 8.640,00 44.640,00 720,00 

4 

Ρλιρεσ ςιδερωτικό 
ςφςτθμα 
αποτελοφμενο 
απο: 
α)τροφοδοτικι 
μθχανι 
υφαςμάτων, 
β)κφλινδροσ 
ςιδερϊματοσ, 
γ)διπλωτικι 
μθχανι με 
ςτοιβακτικό 
μθχανιςμό 

42717000-5 1 284.838,71 68.361,29 353.200,00 5.696,77 

Για το τμιμα Μαγειρείων 

5 
Ρλυντιριο ςκευϊν 
κουηίνασ (1 τεμάχιο) 

42959000-3 1 17.338,71 4.161,29 21.500,00 346,77 

6 
Ρλυντιριο τοφνελ (1 
τεμάχιο) 

42959000-3 1 62.500,00 15.000,00 77.500,00 1.250,00 
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7 
Ψοφρνοι (2 τεμάχια) 42341000-8 2 36.161,29 8.678,71 44.840,00 723,23 

ΣΥΝΟΛΟ 10 603.838,71 144.921,29 748.760,00  

 

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 24/2/2023, 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. 

Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται, 
ςε κλειςτό φάκελο με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα 
αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 

 

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 εάν ο προςφζρων: α) αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, β) παρζχει, εν γνϊςει του, ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3 ζωσ 2.2.8, γ) δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα 
δικαιολογθτικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, 
ε) υποβάλει μθ κατάλλθλθ προςφορά, με τθν ζννοια τθσ περ. 46 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 
4412/2016, ςτ)δεν ανταποκρικεί ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ να εξθγιςει τθν τιμι ι το 
κόςτοσ τθσ προςφοράσ του εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ και θ προςφορά του απορριφκεί, η) ςτισ 
περιπτϊςεισ των παρ. 3, 4 και 5 του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι 
δικαιολογθτικϊν από τον προςωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, 
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3.2 και 3.4 τθσ παροφςασ, διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν ςτο 
ΕΕΕΣ είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία, ι αν, από τα 
παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ 
απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ. 

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 ζνα από τα ακόλουκα 
εγκλιματα:  

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 
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εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), και τα εγκλιματα του άρκρου 187 του Ροινικοφ Κϊδικα 
(εγκλθματικι οργάνωςθ), 

β) ενεργθτικι δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ 
δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ 
Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παρ. 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 ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, και τα 
εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 
2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροισ – μεςάηοντεσ), 396 παρ. 2 
(δωροδοκία ςτον ιδιωτικό τομζα) του Ροινικοφ Κϊδικα, 

γ) απάτθ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ, κατά τθν ζννοια των άρκρων3 και 4 τθσ 
Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Ιουλίου 2017 ςχετικά 
με τθν καταπολζμθςθ, μζςω του ποινικοφ δικαίου, τθσ απάτθσ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων 
τθσ Ζνωςθσ (L 198/28.07.2017) και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 
216 (πλαςτογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 242 
(ψευδισ βεβαίωςθ, νόκευςθ κ.λπ.) 374 (διακεκριμζνθ κλοπι), 375 (υπεξαίρεςθ), 386 (απάτθ), 386Α 
(απάτθ με υπολογιςτι), 386Β (απάτθ ςχετικι με τισ επιχορθγιςεισ), 390 (απιςτία) του Ροινικοφ Κϊδικα και 
των άρκρων 155 επ. του Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά ςτρζφονται κατά 
των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςυνδζονται με τθν προςβολι αυτϊν των 
ςυμφερόντων, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 23 (διαςυνοριακι απάτθ ςχετικά με τον ΨΡΑ)και 24 
(επικουρικζσ διατάξεισ για τθν ποινικι προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 3-4 και 5-12 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 15θσ Μαρτίου 2017 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ και τθν αντικατάςταςθ τθσ 
απόφαςθσ-πλαιςίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για τθν τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ 
2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L88/31.03.2017) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ 
εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 14 αυτισ, και τα εγκλιματα των άρκρων 187Α και 187Β του 
Ροινικοφ Κϊδικα, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 20θσ Μαΐου 2015, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι για τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ, τθν τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και τθσ οδθγίασ 2006/70/ΕΚ τθσ Επιτροπισ (ΕΕ L141/05.06.2015) και τα εγκλιματα των 
άρκρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 

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), 
και τα εγκλιματα του άρκρου 323Α του Ροινικοφ Κϊδικα (εμπορία ανκρϊπων).  

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. Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου 
εδαφίου αφορά:  
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-ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.),ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) 
και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τουσ διαχειριςτζσ. 

-ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα Σφμβουλο, τα μζλθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου,κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζχει ανατεκεί το 

ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ. 

-ςτισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

-ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τον κατά περίπτωςθ  νόμιμο εκπρόςωπο. 

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. 

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. 

Οι υποχρεϊςεισ των περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2.2.3.2  κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν 
καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. 
 

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 ςτο μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ του δεςμευτικοφ κανονιςμοφ. 

2.2.3.3 Κατ' εξαίρεςθ, ο οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε 
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να 
λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν 
εκπνοι τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  
 

2.2.3.4. 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, 
περί αρχϊν που εφαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, 

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι 
διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
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ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία 
εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ όρουσ αυτισ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.  

(γ) εάν, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011περί ποινικϊν κυρϊςεων 
και άλλων διοικθτικϊν ςυνεπειϊν, 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, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 
48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ εκ προκζςεωσ ςοβαρϊν απατθλϊν 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 τθσ παραγράφου 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 με απατθλό τρόπο παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ,  

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

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ πράξθσ που βεβαιϊνει το 
ςχετικό γεγονόσ. 

2.2.3.5. 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). 

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

2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτόσ από τθν περ. β αυτισ, 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). Για τον ςκοπό αυτόν, ο οικονομικόσ φορζασ 
αποδεικνφει ότι ζχει καταβάλει ι ζχει δεςμευκεί να καταβάλει αποηθμίωςθ για ηθμίεσ που προκλικθκαν 
από το ποινικό αδίκθμα ι το παράπτωμα, ότι ζχει διευκρινίςει τα γεγονότα και τισ περιςτάςεισ με 
ολοκλθρωμζνο τρόπο, μζςω ενεργοφ ςυνεργαςίασ με τισ ερευνθτικζσ αρχζσ, και ζχει λάβει ςυγκεκριμζνα 
τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, κακϊσ και μζτρα ςε επίπεδο προςωπικοφ κατάλλθλα για τθν αποφυγι 
περαιτζρω ποινικϊν αδικθμάτων ι παραπτωμάτων. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
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φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 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. 

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

2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςε βάροσ του οποίου ζχει επιβλθκεί θ κφρωςθ του οριηόντιου αποκλειςμοφ 
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και για το χρονικό διάςτθμα που αυτι ορίηει, αποκλείεται από τθν 
παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.   

 

Κριτιρια Επιλογισ 

2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

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

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

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

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

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 (2019 ζωσ 2021), τουλάχιςτον τρεισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν ι ςυντθριςεων 
ςυςτθμάτων θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ ςε δθμόςιο ι ιδιωτικό Ψορζα και να το αποδεικνφουν 
προςκομίηοντασ ςυνθμμζνα με τθν τεχνικι προςφορά τα ςχετικά δικαιολογθτικά και ειδικότερα  
κατάλογο των αντίςτοιχων ςυμβάςεων προμικειασ θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ που εκτελζςτθκαν 
κατά τθν τελευταία τριετία, με αναφορά του αντίςτοιχου ποςοφ, τθσ θμερομθνίασ, του δθμόςιου 
παραλιπτθ, κακϊσ και πιςτοποιθτικά ορκισ εκτζλεςθσ κάκε ςφμβαςθσ. 
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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. 
Το ςυγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό εκπαίδευςθσ κα πρζπει υποχρεωτικά να επιςυνάπτεται ςτθν τεχνικι 
προςφορά. 

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. 

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο   

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν επί ποινι απόρριψθσ να 
ςυμμορφϊνονται με τα ιςχφοντα διεκνι ι/και ευρωπαϊκά ι/ και εκνικά πρότυπα (ISO, ΕΝ,ΕΛΟΤ κ.λ.π.), να 
πλθροφν όλεσ τισ απαιτιςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 82 παρ.1 του ν. 4412/2016 και να διακζτουν 
πιςτοποιθτικά διαςφάλιςθσ ποιότθτασ.  

Ριο αναλυτικά τα υπό προμικεια είδθ πρζπει να είναι καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με τισ διεκνείσ 
ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ αςφαλείασ και να διακζτουν ςιμανςθ CE. Ο προμθκευτισ να εφαρμόηει 
ςφςτθμα ποιότθτασ ΕΝ ΙSO 9001. Να κατατεκοφν τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά/βεβαιϊςεισ. 

Οι εν λόγω πιςτοποιιςεισ κα πρζπει να είναι ςε ιςχφ κατά τθ διενζργεια του Διαγωνιςμοφ και κα 
ανανεϊνονται κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. Να κατατεκοφν τα αντίςτοιχα 
πιςτοποιθτικά/βεβαιϊςεισ.  

Επιςθμαίνεται ότι τα αποδεικτικά ζγγραφα τθσ παραγράφου 2.2.6., και 2.2.7. κα κατατεκοφν με τον 
φάκελο τθσ τεχνικισ προςφοράσ. 

 

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 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. 

Θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει αν οι φoρείσ, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων προτίκεται να ςτθριχκεί ο 
οικονομικόσ φορζασ, πλθροφν κατά περίπτωςθ τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ και εάν ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3.. 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, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθνςχετικι  
πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία απευκφνεται ςτον οικονομικό φορζα μζςω τθσ 
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λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ.Ο φορζασ που αντικακιςτά φορζα του προθγοφμενου 
εδαφίου δεν επιτρζπεται να αντικαταςτακεί εκ νζου. 

 

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

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 δια του ΕΕΕΣ, 
κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.2.9.1, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παραγράφου 
2.2.9.2 και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ δια τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, τθσ περ. δϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 
105 του ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται να  
αποδεικνφουν, κατά τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά 
περίπτωςθ. 

Στθν περίπτωςθ που oοικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει 
τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ 
εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, οι υπεργολάβοι υποχρεοφνται να αποδεικνφουν, κατά τα 
οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ.  

Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ δθλϊςουν ότι πλθροφν, ςφμφωνα 

με το παρόν άρκρο, οι οποίεσ επζλκουν ι για τισ οποίεσ λάβουν γνϊςθ μετά τθν ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ 

και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ για τθν ςφναψθ του ςυμφωνθτικοφ οι προςφζροντεσ 

οφείλουν να ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν ανακζτουςα αρχι.  

 

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 φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν να 
υποβάλλονται προςφορζσ. Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ του ΕΕΕΣ 
και τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα δθλωκζντα 
ςτοιχεία, εκ μζρουσ του, ςτο ΕΕΕΣ, ο οικονομικόσ φορζασ αποςφρει τθν προςφορά του, χωρίσ να 
απαιτείται απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Στθ ςυνζχεια μπορεί να τθν υποβάλει εκ νζου με επίκαιρο 
ΕΕΕΣ. 

Ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ δθλϊςεισ και πλθροφορίεσ που παρζχει ςτο ΕΕΕΣ με 
ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ, τθν οποία υποβάλλει μαηί με αυτό. 

Κατά τθν υποβολι του ΕΕΕΣ, κακϊσ και τθσ ςυνοδευτικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ, είναι δυνατι, με μόνθ τθν 
υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα, θ προκαταρκτικι απόδειξθ των 



 

 

 

23 

 

λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 τθσ παροφςασ, για το ςφνολο των φυςικϊν 
προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  

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

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριςτά 
από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. Στο ΕΕΕΣ 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. 

Ο οικονομικόσ φορζασ φζρει τθν ειδικι υποχρζωςθ, να δθλϊςει, μζςω του ΕΕΕΣ, τθν κατάςταςι του ςε 

ςχζςθ με τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.3 τθσ 

παροφςθσ και ταυτόχρονα να επικαλεςκεί και τυχόν λθφκζντα μζτρα προσ αποκατάςταςθ τθσ αξιοπιςτίασ 

του. 

Ιδίωσ επιςθμαίνεται ότι κατά τθν απάντθςθ οικονομικοφ φορζα ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 

ςφναψθ ςυμφωνιϊν με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, θ 

ςυνδρομι περιςτάςεων, όπωσ θ πάροδοσ τθσ τριετοφσ περιόδου τθσ ιςχφοσ του λόγου αποκλειςμοφ 

(παραγράφου 10 του άρκρου 73) ι θ εφαρμογι τθσ διάταξθσ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 

3959/2011, ςφμφωνα με τθν περ. γ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 τθσ παροφςθσ, αναλφεται ςτο ςχετικό πεδίο 

που προβάλλει κατόπιν κετικισ απάντθςθσ. 

Πςον αφορά ςτισ υποχρεϊςεισ του ωσ προσ τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (περ. 

α’ και β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) αυτζσ κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν 

ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. Στθν 

περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό πεδίο του 

ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά ςτθν 

καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ παραπάνω 

υποχρεϊςεισ του. 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα (Γηθαηνινγεηηθά Καηαθύξσζεο Πξνζσξηλνύ Αλαδόρνπ) 

Α. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ κατ’ άρκρο 2.2.3 και τθσ πλιρωςθσ των 
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ κατά τισ παραγράφουσ 2.2.4. (Τα αποδεικτικά μζςα των παραγράφων  2.2.5, 
2.2.6 και 2.2.7 κα κατατεκοφν με το φάκελο τθσ τεχνικισ προςφοράσ.), οι οικονομικοί φορείσ 
προςκομίηουν τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ. Θ προςκόμιςθ των εν λόγω δικαιολογθτικϊν γίνεται κατά 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.2 από τον προςωρινό ανάδοχο. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από 
προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

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), ςτο οποίο 
περιζχονται επίςθσ οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό, όπωσ θ θλεκτρονικι 
διεφκυνςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων, τυχόν δεδομζνα αναγνϊριςθσ και, κατά περίπτωςθ, θ απαραίτθτθ 
διλωςθ ςυναίνεςθσ. 
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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. 

Τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
2.4.2.5. και 3.2 τθσ παροφςασ. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.1.4.  

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

Αν το αρμόδιο για τθν ζκδοςθ των ανωτζρω κράτοσ-μζλοσ ι 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 πιςτοποιθτικά 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. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 

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

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

β) για τθν παράγραφο  2.2.3.2 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. 

Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων τθσ παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ 
(α)αποδεικτικό ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν Α.Α.Δ.Ε.. 

ii) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων προσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ τθσ 
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ α’ πιςτοποιθτικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΨΚΑ.  

iii) Για τθν παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωςθ α’, πλζον των ωσ άνω πιςτοποιθτικϊν, υπεφκυνθ διλωςθ ότι 
δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεϊν τουσ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του 
οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.  
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Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Ψερεγγυότθτασ από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, από το οποίο προκφπτει 
ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι δικαςτικι 
εκκακάριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ.  Για τισ ΙΚΕ προςκομίηεται επιπλζον και 
πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. περί μθ ζκδοςθσ απόφαςθσ λφςθσ ι κατάκεςθσ αίτθςθσ λφςθσ του νομικοφ 
προςϊπου, ενϊ για τισ ΕΡΕ προςκομίηεται επιπλζον πιςτοποιθτικό μεταβολϊν. 

ii) Ριςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει λυκεί και τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων.  

iii) Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet, από τθν οποία να προκφπτει 
θ μθ αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ τουσ. 

Ρροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοφσ, το Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ 
Ψερεγγυότθτασ εκδίδεται για τα ςωματεία από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, και για τουσ ςυνεταιριςμοφσ για 
το χρονικό διάςτθμα ζωσ τισ 31.12.2019 από το Ειρθνοδικείο και μετά τθν παραπάνω θμερομθνία από το 
Γ.Ε.Μ.Θ. 

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 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζαπερί μθ επιβολισ 
ςε βάροσ του τθσ κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 

η)Για τθν παράγραφο 2.2.3.10 ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να κατακζςει δικαιολογθτικά 
τεκμθρίωςθσ τθσ καταλλθλότθτασ των υλικϊν, του τρόπου ςυςκευαςίασ των προϊόντων και για τθν 
εξαςφάλιςθ τθσ μεταφοράσ, ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανόνεσ υγιεινισ των τροφίμων, όπωσ αυτοί 
κακορίηονται ςτο ΕΚ 178/02, 852/04 και 853/04, τον Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν και κάκε άλλθ ςυναφι 
με το αντικείμενο νομολογία.  

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

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ ι πιςτοποιθτικό 
που εκδίδεται από τθν οικεία υπθρεςία του Γ.Ε.Μ.Θ. των ωσ άνω Επιμελθτθρίων.  

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 εάν, ςφμφωνα με τισ 
ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 
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Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν 
υπεφκυνθ διλωςθ ότι πλθροφν τισ ςχετικζσ απαιτιςεισ, τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ 
διακιρυξθσ και ότι τισ αποδζχονται πλιρωσ (Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ). 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.7 
οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα ηθτοφμενα πιςτοποιθτικά/βεβαιϊςεισ τα οποία κα πρζπει να είναι 
ςε ιςχφ κατά τθ διενζργεια του Διαγωνιςμοφ και κα ανανεϊνονται κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
νομικό πρόςωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ι προαιρετικά, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, και 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, εκτόσ αν αυτό φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ προςκομίηονται: 

i) 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 ςτο ΓΕΜΘ, προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει 
εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.   

 ii) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου γενικό 
πιςτοποιθτικό μεταβολϊν του ΓΕΜΘ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ 
εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΨΕΚ, αποφάςεισ ςυγκρότθςθσ 
οργάνων διοίκθςθσ ςε ςϊμα, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα 
από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Σε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε 
πρόςωπο πλζον αυτϊν που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, προςκομίηεται επιπλζον απόφαςθ- 
πρακτικό του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςθσ του νομικοφ προςϊπου με τθν οποία 
χορθγικθκαν οι ςχετικζσ εξουςίεσ. Πςον αφορά τα φυςικά πρόςωπα, εφόςον ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ 
ςε τρίτα πρόςωπα, προςκομίηεται εξουςιοδότθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

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 
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.  
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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. Ειδικϊσ 
όςον αφορά τθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και των φόρων και τελϊν, 
προςκομίηονται επιπροςκζτωσ τθσ βεβαίωςθσ εγγραφισ ςτον επίςθμο κατάλογο και πιςτοποιθτικά, κατά 
τα οριηόμενα ανωτζρω ςτθν περίπτωςθ Β.1, υποπερ.i, ii και iii τθσ περ. β. 

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. Ειδικότερα, 
προςκομίηεται ζγγραφο (ςυμφωνθτικό ι ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου απόφαςθ του αρμοδίου 
οργάνου διοίκθςθσ αυτοφ ι ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου υπεφκυνθ διλωςθ), δυνάμει του οποίου 
αμφότεροι, διαγωνιηόμενοσ  οικονομικόσ φορζασ και τρίτοσ φορζασ, εγκρίνουν τθ μεταξφ τουσ 
ςυνεργαςία για τθν κατά περίπτωςθ παροχι προσ τον διαγωνιηόμενο τθσ χρθματοοικονομικισ ι/και 
τεχνικισ ι/και επαγγελματικισ ικανότθτασ του φορζα, ϊςτε αυτι να είναι ςτθ διάκεςθ του 
διαγωνιηόμενου  για τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. Θ ςχετικι αναφορά κα πρζπει να είναι λεπτομερισ και 
να αναφζρει κατ’ ελάχιςτον τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ που κα είναι διακζςιμοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ και τον τρόπο δια του οποίου κα χρθςιμοποιθκοφν αυτοί για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Ο 
τρίτοσ κα δεςμεφεται ρθτά ότι κα διακζςει ςτον διαγωνιηόμενο τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ κατά τθ 
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και ο διαγωνιηόμενοσ  ότι κα κάνει χριςθ αυτϊν ςε περίπτωςθ που του ανατεκεί θ 
ςφμβαςθ.  

Σε περίπτωςθ που ο τρίτοσ διακζτει χρθματοοικονομικι επάρκεια, κα δθλϊνει επίςθσ ότι κακίςταται από 
κοινοφ με τον διαγωνιηόμενο υπεφκυνοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Β.9. Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ςτθν προςφορά του ότι κα κάνει χριςθ 
υπεργολάβων, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων δεν ςτθρίηεται, προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του 
προςφζροντοσ με αναφορά του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ το οποίο προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό 
μορφι υπεργολαβίασ και υπεφκυνθ διλωςθ των υπεργολάβων ότι αποδζχονται τθν εκτζλεςθ των 
εργαςιϊν. 

Β.10.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. 
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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. 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ προςφοράσ, χωρίσ να απαιτείται ζγκριςθ εκ μζρουσ του αποφαινομζνου οργάνου τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, υποβάλλοντασ ζγγραφθ ειδοποίθςθ προσ τθν ανακζτουςα αρχι μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ(Άρκρο 15 ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ). 

 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

2.4.2.1.Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω 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 ςτα άρκρα 36 και 37 του 
ν.4412/2016 όπωσ αυτά τροποποιικθκαν με τον ν. 4782/2021. 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται τουλάχιςτον από αναγνωριςμζνο (εγκεκριμζνο) 
πιςτοποιθτικό, το οποίο χορθγικθκε από 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 να εγγραφοφν ςτο ΕΣΘΔΘΣ, ςφμφωνα με τθν περ. β τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του άρκρου 6τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ. 
 
2.4.2.2.Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ΕΣΘΔΘΣ με 
υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 5 του ν. 4782/2021. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα αρχι 
ρυκμίηει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ. (άρκρο 5 παρ. 4 του ν. 
4782/2021 και άρκρο 4 παρ. 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ). 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του άρκρου 13 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ:  
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(α) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ–Τεχνικι Ρροςφορά», ςτον 
οποίο περιλαμβάνεται το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν και θ τεχνικι 
προςφορά,  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ 
οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων 
δικαιολογθτικϊν.  

Από τον Οικονομικό Ψορζα ςθμαίνονται, με χριςθ τθσ ςχετικισ λειτουργικότθτασ του ΕΣΘΔΘΣ, τα ςτοιχεία 
εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 
του ν. 4412/2016. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω 
φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ 
διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
πλθροφορίασ. 

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

2.4.2.4. Εφόςον οι Οικονομικοί Ψορείσ καταχωρίςουν τα ςτοιχεία, μεταδεδομζνα και ςυνθμμζνα 
θλεκτρονικά αρχεία, που αφοροφν δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-τεχνικισ προςφοράσ και οικονομικισ 
προςφοράσ τουσ ςτισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ΕΣΘΔΘΣ, ςτθν ςυνζχεια, μζςω ςχετικισ 
λειτουργικότθτασ,  εξάγουν αναφορζσ (εκτυπϊςεισ) ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, 
τα οποία  αποτελοφν ςυνοπτικι αποτφπωςθ των καταχωριςμζνων ςτοιχείων. Τα θλεκτρονικά αρχεία των 
εν λόγω αναφορϊν (εκτυπϊςεων) υπογράφονται ψθφιακά, ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ διατάξεισ 
(περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37) και επιςυνάπτονται από τον Οικονομικό Ψορζα ςτουσ αντίςτοιχουσ 
υποφακζλουσ. Επιςθμαίνεται ότι θ εξαγωγι και θ επιςφναψθ των προαναφερκζντων αναφορϊν 
(εκτυπϊςεων) δφναται να πραγματοποιείται για κάκε υποφακζλο  ξεχωριςτά, από τθ ςτιγμι που ζχει 
ολοκλθρωκεί θ καταχϊριςθ των ςτοιχείων ςε αυτόν.   
 
2.4.2.5. Ειδικότερα, όςον αφορά τα ςυνθμμζνα θλεκτρονικά αρχεία τθσ προςφοράσ, οι Οικονομικοί 
Ψορείσ τα καταχωρίηουν ςτουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Υποςυςτιματοσ, ωσ εξισ : 

Τα ζγγραφα που καταχωρίηονται ςτθν θλεκτρονικι προςφορά, και δεν απαιτείται να προςκομιςκοφν και 
ςε ζντυπθ μορφι, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ: 

α) είτε των άρκρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν δθμοςίων εγγράφων που 
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα και, εφόςον πρόκειται για αλλοδαπά δθμόςια θλεκτρονικά 
ζγγραφα, εάν φζρουν επιςθμείωςθ e-Apostille 

β) είτε των άρκρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν ιδιωτικϊν εγγράφων που 
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα 

γ) είτε του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Αϋ 45), 

δ) είτε τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν.4412/2016, περί χριςθσ θλεκτρονικϊν υπογραφϊν ςε θλεκτρονικζσ 
διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων,   

ε) είτε τθσ παρ. 8 του άρκρου 92 του ν.4412/2016,όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, περί ςυνυποβολισ 
υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν περίπτωςθ απλισ φωτοτυπίασ ιδιωτικϊν εγγράφων.  

Επιπλζον, δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι τα ΨΕΚ και ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 
ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, 
όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια. 

Ειδικότερα, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του Οικονομικοφ Ψορζα ςτθ διαδικαςία 
καταχωρίηονται από αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF. 
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Ζωσ τθν θμζρα και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό-οφσ φάκελο-ουσ, ςτον οποίο αναγράφεται 
ο αποςτολζασ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία τθσ 
θλεκτρονικισ προςφοράσ του, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι. Τζτοια 
ςτοιχεία και δικαιολογθτικά ενδεικτικά είναι : 

α) θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, πλθν των περιπτϊςεων που αυτι εκδίδεται θλεκτρονικά, 
άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, 

β) αυτά που δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, 

γ) ιδιωτικά ζγγραφα τα οποία δεν  ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο ι δεν φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ 
και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 ι δεν ςυνοδεφονται από 
υπεφκυνθ διλωςθ για τθν ακρίβειά τουσ, κακϊσ και 

δ) τα αλλοδαπά δθμόςια ζντυπα ζγγραφα που φζρουν τθν επιςθμείωςθ τθσ Ωάγθσ (Apostille), ι προξενικι 
κεϊρθςθ και δεν ζχουν επικυρωκεί  από δικθγόρο.  

Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ενόσ ι περιςςότερων από τα ωσ άνω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που 
υποβάλλονται ςε ζντυπθ μορφι, πλθν τθσ πρωτότυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, θ ανακζτουςα αρχι 
δφναται να ηθτιςει τθ ςυμπλιρωςθ και υποβολι τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Ωάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, 
που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188), εφόςον ςυντάςςονται ςε κράτθ που ζχουν προςχωριςει ςτθν 
ωσ άνω Συνκικθ, άλλωσ φζρουν προξενικι κεϊρθςθ. Απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ (με 
Apostille ι Ρροξενικι Θεϊρθςθ) αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα όταν καλφπτονται από διμερείσ ι 
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ που ζχει ςυνάψει θ Ελλάδα (ενδεικτικά «Σφμβαςθ νομικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ 
Ελλάδασ και Κφπρου – 05.03.1984» (κυρωτικόσ ν.1548/1985, «Σφμβαςθ περί απαλλαγισ από τθν 
επικφρωςθ οριςμζνων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικόσ ν.4231/2014)). Επίςθσ 
απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ ι παρόμοιασ διατφπωςθσ δθμόςια ζγγραφα που 
εκδίδονται από τισ αρχζσ κράτουσ μζλουσ που υπάγονται ςτον Καν ΕΕ 2016/1191 για τθν απλοφςτευςθ 
των απαιτιςεων για τθν υποβολι οριςμζνων δθμοςίων εγγράφων ςτθν ΕΕ, όπωσ, ενδεικτικά,  το λευκό 
ποινικό μθτρϊο, υπό τον όρο ότι τα ςχετικά με το γεγονόσ αυτό δθμόςια ζγγραφα εκδίδονται για πολίτθ 
τθσ Ζνωςθσ από τισ αρχζσ του κράτουσ μζλουσ τθσ ικαγζνειάσ του. 

Επίςθσ, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από 
αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 περ. β 
του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 “Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ”, όπωσ αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το 
άρκρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται, 
με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα 
ςτοιχεία του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, το αργότερο πριν τθν 
θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ 
προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 

Θ προςκόμιςθ των εγγυιςεων ςυμμετοχισ πραγματοποιείται είτε με κατάκεςθ του ωσ άνω φακζλου ςτθν 
υπθρεςία πρωτοκόλλου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, είτε με τθν αποςτολι του ταχυδρομικϊσ, επί αποδείξει. 
Το βάροσ απόδειξθσ τθσ ζγκαιρθσ προςκόμιςθσ φζρει ο οικονομικόσ φορζασ. Το εμπρόκεςμο 
αποδεικνφεται με τθν επίκλθςθ του αρικμοφ πρωτοκόλλου ι τθν προςκόμιςθ του ςχετικοφ αποδεικτικοφ 
αποςτολισ κατά περίπτωςθ. 

Στθν περίπτωςθ που επιλεγεί θ αποςτολι του φακζλου τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ταχυδρομικϊσ,  ο 
οικονομικόσ φορζασ αναρτά, εφόςον δεν διακζτει αρικμό ζγκαιρθσ ειςαγωγισ του φακζλου του ςτο 
πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, το αργότερο ζωσ τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των 
προςφορϊν, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία», τα ςχετικό αποδεικτικό ςτοιχείο προςκόμιςθσ 
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(αποδεικτικό κατάκεςθσ ςε υπθρεςίεσ ταχυδρομείου- ταχυμεταφορϊν),  προκειμζνου να ενθμερϊςει τθν 
ανακζτουςα αρχι περί τθσ τιρθςθσ τθσ υποχρζωςισ του ςχετικά με τθν (εμπρόκεςμθ) προςκόμιςθ τθσ 
εγγφθςθσ ςυμμετοχισ του ςτον παρόντα διαγωνιςμό. 

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 με ποινι αποκλειςμοφ τα ακόλουκα υπό α και β ςτοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), όπωσ προβλζπεται ςτισ παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 και τθ 
ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ 
πλθροφορίεσ που παρζχει με το ΕΕΕΣ ςφμφωνα με τθν παρ. 9 του ίδιου άρκρου, β) τθν εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 
αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ ωσ Ραράρτθμα  αυτισ.  

Θ ςυμπλιρωςι του δφναται να πραγματοποιθκεί με χριςθ του υποςυςτιματοσ PromitheusESPDint, 
προςβάςιμου μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, ι άλλθσ ςχετικισ 
ςυμβατισ πλατφόρμασ υπθρεςιϊν διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Ψορείσ δφνανται για 
αυτό το ςκοπό να αξιοποιιςουν το αντίςτοιχο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί 
επικουρικό ςτοιχείο των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. 

Το ςυμπλθρωμζνο από τον Οικονομικό Ψορζα ΕΕΕΣ, κακϊσ και θ τυχόν ςυνοδευτικι αυτοφ υπεφκυνθ 
διλωςθ, υποβάλλονται ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δ τθσ παραγράφου 2.4.2.5 τθσ παροφςασ, ςε ψθφιακά 
υπογεγραμμζνο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

2.4.3.2 Σερληθή πξνζθνξά 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ  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. Επιςθμαίνεται ότι τα αποδεικτικά μζςα των παραγράφων 2.2.5., 2.2.6. και 2.2.7. κα 
κατατεκοφν με το φάκελο τθσ τεχνικισ προςφοράσ. Επιπλζον να κατατεκοφν: 

 Ρίνακεσ οικονομικισ προςφοράσ ΧΩΙΣ ΤΙΜΕΣ 

 Υπεφκυνθ Διλωςθ του ν.1599/86 ψθφιακά υπογεγραμμζνθ ςτθν οποία να δθλϊνονται: 

 ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του και ο χρόνοσ παράδοςθσ των ειδϊν 

 να εγγυάται ότι κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κα διακζτει επαρκι ποςότθτα των ειδϊν 
ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ απρόςκοπτθ λειτουργία του Νοςοκομείου 

 θ χϊρα παραγωγισ του προςφερόμενου προϊόντοσ 

 τθν επιχειρθματικι μονάδα ςτθν οποία παράγεται το προςφερόμενο προϊόν, κακϊσ και τον 
τόπο εγκατάςταςισ τθσ 

      Φύλλο σσμμόρφωσης 
 
 

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν:  

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

http://www.promitheus.gov.gr/
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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 ΨΡΑ 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 Ψ.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 Ψ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται 
αυτόματα από το ςφςτθμα. 

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

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

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 καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν. 

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

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. Σε περίπτωςθ 
αιτιματοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, για τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ, που αποδζχτθκαν τθν παράταςθ, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ, οι προςφορζσ 
ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν  για το επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα. 

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 
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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 να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ. 

 

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 αποκλίνει από απαράβατουσ όρουσ περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, ι δεν 
υποβάλλεται εμπρόκεςμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται ςτθν παροφςα και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Ωρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν), 2.4.5. (Ωρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ, 

β) θ οποία περιζχει ατελείσ, ελλιπείσ, αςαφείσ ι λανκαςμζνεσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςτο ΕΕΕΣ, εφόςον αυτζσ δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθσ, διόρκωςθσ, αποςαφινιςθσ ι διευκρίνιςθσ ι, εφόςον επιδζχονται, δεν ζχουν 
αποκαταςτακεί από τον προςφζροντα, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα το άρκρο 102 
του ν. 4412/2016 και τθν παρ. 3.1.2.1τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ 
παροφςασ και τα άρκρα 102 και 103 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.  

ςτ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

θ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ςε αυτόν ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εξθγιςεισ αναφορικά με τθν τιμι ι 
το κόςτοσ που προτείνει  ςε αυτιν, ςτθν περίπτωςθ που θ προςφορά του φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι ςε 
ςχζςθ με τα αγακά, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 88 του ν.4412/2016, 

κ) εφόςον διαπιςτωκεί ότι είναι αςυνικιςτα χαμθλι διότι δε ςυμμορφϊνεται με τισ ιςχφουςεσ  
υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) θ οποία παρουςιάηει αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ, 

ια) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ, εφόςον αυτζσ δεν κεραπευτοφν από τον προςφζροντα με τθν υποβολι ι τθ 



 

 

 

34 

 

ςυμπλιρωςι τουσ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα με τα άρκρα 102 και 103 του 
ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογθτικά του άρκρου 103 του ν. 4412/2016,που προςκομίηονται από τον προςωρινό 
ανάδοχο, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ 
παροφςασ ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, 
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4. επ., περί κριτθρίων επιλογισ, 

ιγ) εάν κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν του άρκρου 103 του ν.4412/2016, διαπιςτωκεί ότι τα 
ςτοιχεία που δθλϊκθκαν, ςφμφωνα με το άρκρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι 
ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία. 
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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» και του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» τθν 25/01/2022 και ϊρα 13:00. 

 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. 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

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

Θ ανακζτουςα αρχι, τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτά από τουσ 
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να υποβάλλονται 
είναι ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΣ, ι όταν λείπουν 
ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ 
ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι 
μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ 
πρόςκλθςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ αποςαφινιςθ ηθτείται και γίνεται αποδεκτι υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν 
τροποποιείται θ προςφορά του οικονομικοφ φορζα και ότι αφορά ςε ςτοιχεία ι δεδομζνα, των οποίων 
είναι αντικειμενικά εξακριβϊςιμοσ ο προγενζςτεροσ χαρακτιρασ ςε ςχζςθ με το πζρασ τθσ καταλθκτικισ 
προκεςμίασ παραλαβισ προςφορϊν. Τα ανωτζρω ιςχφουν κατϋ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουςεσ 
δθλϊςεισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι βεβαιϊνουν γεγονότα αντικειμενικϊσ εξακριβϊςιμα. 

Ειδικότερα : 

α) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ εξετάηει αρχικά τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 1 του άρκρου 72. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ προςκόμιςθσ, είτε τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 
θλεκτρονικισ ζκδοςθσ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, είτε του πρωτοτφπου 
τθσ ζντυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ, θ Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ ωσ απαράδεκτθσ.   
Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνεται το ανωτζρω 
πρακτικό. Θ απόφαςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ του παρόντοσ εδαφίου εκδίδεται πριν από τθν ζκδοςθ 
οποιαςδιποτε άλλθσ απόφαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν τθσ οικείασ διαδικαςίασ 
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ανάκεςθσ ςφμβαςθσ και κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. 

Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 
3.4 τθσ παροφςασ. 
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί παράλλθλα με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ 
επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 
 
β) Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο των 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και εν ςυνεχεία ςτθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων  των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα 
με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ ολοκλθρϊνεται με τθν καταχϊριςθ ςε πρακτικό 
των προςφερόντων, των αποτελεςμάτων του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν. 
 
γ) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αποςφράγιςθ του ςυνόλου των οικονομικϊν 
προςφορϊν  των ςυμμετεχόντων οικονομικϊν φορζων και τθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν, 
των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και θ τεχνικι προςφορά κρίκθκαν αποδεκτά, ςυντάςςει 
πρακτικό ςτο οποίο καταχωρίηονται οι οικονομικζσ προςφορζσ κατά ςειρά μειοδοςίασ και ειςθγείται 
αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του 
προςωρινοφ αναδόχου. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» 
του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν 
προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα ςτοιχεία δεν εξθγοφν κατά τρόπο ικανοποιθτικό το χαμθλό επίπεδο τθσ 
τιμισ ι του κόςτουσ που προτείνεται, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι.  

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, εφόςον το αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ εγκρίνει τα ανωτζρω πρακτικά 
εκδίδεται απόφαςθ για τα  αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», 
«Τεχνικι Ρροςφορά» και «Οικονομικι Ρροςφορά») και θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί εγγράφωσ, μζςω 
τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, τον πρϊτο ςε 
κατάταξθ μειοδότθ ςτον οποίον πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινόσ ανάδοχοσ») να υποβάλει 
τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ςφμφωνα  με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 103 και τθν παράγραφο 3.2 τθσ 
παροφςασ, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν. Θ απόφαςθ ζγκριςθσ των πρακτικϊν δεν 
κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ και ενςωματϊνεται ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

Σε κάκε περίπτωςθ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά, τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων τθσ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ιτοι Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ 
Ρροςφοράσ, επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του άρκρου 105 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα 
με τθν παράγραφο 3.3 τθσ παροφςασ, που εκδίδεται μετά το πζρασ και του τελευταίου ςταδίου τθσ 
διαδικαςίασ. Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ ςφμφωνα με 
όςα προβλζπονται ςτθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. 
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3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ - 
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 
ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, 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 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  και 2.2.8  αυτισ. 

Ειδικότερα, το ςφνολο των ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν τθσ ωσ άνω παραγράφου αποςτζλλονται από 
αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, ςφμφωνα με τα ειδικϊσ οριηόμενα ςτθν 
παράγραφο 2.4.2.5 τθσ παροφςασ. 

Εντόσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και το αργότερο ζωσ τθν τρίτθ 
εργάςιμθ θμζρα από τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ, προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ 
μορφι και ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ και 
ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, τα οποία απαιτείται να 
προςκομιςκοφν ςε ζντυπθ μορφι (ωσ πρωτότυπα ι ακριβι αντίγραφα), ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα 
ςτισ διατάξεισ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.4.2.5. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, θ 
ανακζτουςα αρχι καλεί τον προςωρινό ανάδοχο να προςκομίςει τα ελλείποντα δικαιολογθτικά ι να 
ςυμπλθρϊςει τα ιδθ υποβλθκζντα ι να παράςχει διευκρινιςεισ με τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 
4412/2016, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν. 

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δφναται να υποβάλει αίτθμα, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του 
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, προσ τθν ανακζτουςα αρχι, για παράταςθ τθσ ωσ άνω 
προκεςμίασ, ςυνοδευόμενο από αποδεικτικά ζγγραφα περί αίτθςθσ χοριγθςθσ δικαιολογθτικϊν 
προςωρινοφ αναδόχου. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ 
αυτϊν, για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςι τουσ από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ. Ο προςωρινόσ 
ανάδοχοσ μπορεί να αξιοποιεί τθ δυνατότθτα αυτι τόςο εντόσ τθσ  αρχικισ προκεςμίασ για τθν υποβολι 
δικαιολογθτικϊν όςο και εντόσ τθσ προκεςμίασ για τθν προςκόμιςθ ελλειπόντων ι τθ ςυμπλιρωςθ ιδθ 
υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, κατά τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, ωσ ανωτζρω 
προβλζπεται. Θ παροφςα ρφκμιςθ εφαρμόηεται αναλόγωσ και όταν θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν 
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων 
ςυμμετοχισ και πριν από το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του πρϊτου εδαφίου τθσ 
παρ. 5 του άρκρου 79  του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ 
διαφάνειασ. 

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 (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά 
αποδεικτικά ςτοιχεία , ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ι  
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iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) ι θ πλιρωςθ 
μιασ ι περιςςοτζρων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ 
παραγράφουσ2.2.4 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 μετο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) ότι πλθροί,  οι οποίεσ μεταβολζσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ μεταβολζσ ζλαβε γνϊςθ μετά 
τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ (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 ζγγραφα και δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίςκεται ςε 
μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και β) πλθροί τα ςχετικά 
κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί 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 ςφμφωνα με 
όςα ορίηονται ανωτζρω (παράγραφοσ 3.1.2.1.) και τθ διαβίβαςι του ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ 
τθσ διαδικαςίασ.  

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

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

3.3.1. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία ενςωματϊνεται θ απόφαςθ ζγκριςθσ των 
πρακτικϊν των περ. α & β τθσ παρ. 2 του άρκρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγθςθσ των 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τθσ τεχνικισ και τθσ οικονομικισ προςφοράσ).  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςε όλουσ τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ που ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν 
οριςτικά δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία 
αναφζρονται υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα 
άρκρα 360 ζωσ 372 του ν. 4412/2016, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και 
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, και, επιπλζον, αναρτά τα δικαιολογθτικά του προςωρινοφ αναδόχου ςτα 
«Συνθμμζνα Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ». Μετά τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ 
οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που 
υποβλικθκαν από αυτοφσ, με ενζργειεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ χωρεί 
προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. Δεν 
επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ προςφυγισ κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ. 

3.3.2. Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ κακίςταται οριςτικι, εφόςον ςυντρζξουν οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ 
ςωρευτικά: 

α) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί 
οριςτικά, 
β) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και ςε 
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ, εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ, 
με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται  ςτο τελευταίο εδάφιο 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016, 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
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γ) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 
324 ζωσ 327 του ν. 4700/2020, εφόςον απαιτείται, 
και  
δ) ο προςωρινόσ ανάδοχοσ, υποβάλλει, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται και ζπειτα από ςχετικι 
πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 79Α του ν. 
4412/2016, ςτθν οποία δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν 
ζννοια του άρκρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ 
άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται 
από τθν ανακζτουςα αρχι και μνθμονεφεται ςτο ςυμφωνθτικό. Εφόςον δθλωκοφν οψιγενείσ μεταβολζσ, 
θ διλωςθ ελζγχεται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ειςθγείται προσ το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο. 
 
Μετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο, 
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να προςζλκει 
για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία  δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 
τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ςυναφκείςα με τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ 
του προθγοφμενου εδαφίου ςτον ανάδοχο.  

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

Α. Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ δθμόςια 
ςφμβαςθ και ζχει υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ ευρωπαϊκισ ενωςιακισ ι εςωτερικισ νομοκεςίασ ςτον τομζα των 
δθμοςίων ςυμβάςεων, ζχει δικαίωμα να προςφφγει ςτθν ανεξάρτθτθ Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ), ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 
39/2017, ςτρεφόμενοσ με προδικαςτικι προςφυγι, κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του. 

Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

(γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. 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 που αποδίδεται ςτθν ανακζτουςα αρχι, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ 
προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ . 

Οι προκεςμίεσ ωσ προσ τθν υποβολι των προδικαςτικϊν προςφυγϊν και των παρεμβάςεων αρχίηουν τθν 
επομζνθ τθσ θμζρασ τθσ προαναφερκείςασ κατά περίπτωςθ κοινοποίθςθσ ι γνϊςθσ και λιγουν όταν 
περάςει ολόκλθρθ θ τελευταία θμζρα και ϊρα 23:59:59 και, αν αυτι είναι εξαιρετζα ι Σάββατο, όταν 
περάςει ολόκλθρθ θ επομζνθ εργάςιμθ θμζρα και ϊρα 23:59:59. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι ςυντάςςεται υποχρεωτικά με τθ χριςθ του τυποποιθμζνου εντφπου του 
Ραραρτιματοσ Ι του π.δ/τοσ 39/2017 και κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ 
«Επικοινωνία» ςτθν θλεκτρονικι περιοχι του ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ τθν ζνδειξθ 
«Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» ςφμφωνα με το άρκρο 18 τθσ Κ.Υ.Α. Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 363 Ν. 4412/2016. Θ 
επιςτροφι του παραβόλου ςτον προςφεφγοντα γίνεται: α) ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ 
προςφυγισ του, β) όταν θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν 
οφειλόμενθ ενζργεια πριν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, γ) ςε περίπτωςθ 
παραίτθςθσ του προςφεφγοντα από τθν προςφυγι του ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ από τθν κατάκεςθ τθσ 
προςφυγισ.  

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 
προδικαςτικισ προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Πμωσ, μόνθ 
θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, υπό τθν 
επιφφλαξθ χοριγθςθσ από το Κλιμάκιο προςωρινισ προςταςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 366 παρ. 1-2 ν. 
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Θ προθγοφμενθ παράγραφοσ δεν εφαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ που, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ, υποβλθκεί μόνο μία (1) προςφορά. 

Μετά τθν, κατά τα ωσ άνω, θλεκτρονικι κατάκεςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ θ ανακζτουςα αρχι,  
μζςω τθσ λειτουργίασ «Επικοινωνία»  :  

α) Κοινοποιεί τθν προςφυγι το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τθσ ςε κάκε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίοσ μπορεί να κίγεται από τθν αποδοχι τθσ προςφυγισ, προκειμζνου να 
αςκιςει το, προβλεπόμενο από τα άρκρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρζμβαςισ του ςτθ 
διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προςφυγισ, για τθ διατιρθςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, 
προςκομίηοντασ όλα τα κρίςιμα ζγγραφα που ζχει ςτθ διάκεςι του. 

β) Διαβιβάηει ςτθν ΑΕΡΡ, το αργότερο εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμζρα κατάκεςθσ, τον πλιρθ 
φάκελο τθσ υπόκεςθσ, τα αποδεικτικά κοινοποίθςθσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ τρίτουσ αλλά και τθν Ζκκεςθ 
Απόψεϊν τθσ επί τθσ προςφυγισ. Στθν Ζκκεςθ Απόψεων θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρακζςει αρχικι 
ι ςυμπλθρωματικι αιτιολογία για τθν υποςτιριξθ τθσ προςβαλλόμενθσ με τθν προδικαςτικι προςφυγι 
πράξθσ. 

γ) Κοινοποιεί ςε όλα τα μζρθ τθν Ζκκεςθ Απόψεων, τισ Ραρεμβάςεισ και τα ςχετικά ζγγραφα που τυχόν τθ 
ςυνοδεφουν, μζςω του θλεκτρονικοφ τόπου του διαγωνιςμοφ το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ 
θμζρα από τθν κατάκεςι τουσ. 

δ)Συμπλθρωματικά υπομνιματα κατατίκενται από οποιοδιποτε από τα μζρθ μζςω τθσ πλατφόρμασ του 
ΕΣΘΔΘΣ το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ των απόψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ . 

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

 

Β. Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοηόμενων αναλογικά των 
διατάξεων του π.δ. 18/1989, τθν αναςτολι εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ 
ενϊπιον του αρμοδίου Διοικθτικοφ Δικαςτθρίου. Το αυτό ιςχφει και ςε περίπτωςθ ςιωπθρισ απόρριψθσ 
τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ από τθν Α.Ε.Ρ.Ρ. Δικαίωμα άςκθςθσ του ωσ άνω ζνδικου βοθκιματοσ ζχει 
και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ Α.Ε.Ρ.Ρ. κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι, αλλά και αυτόσ του 
οποίου ζχει γίνει εν μζρει δεκτι θ προδικαςτικι προςφυγι. 

Με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω 
απόφαςθ πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί 
αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ ωσ άνω αίτθςθσ ςτο Δικαςτιριο. 
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Θ αίτθςθ αναςτολισ και ακφρωςθσ περιλαμβάνει μόνο αιτιάςεισ που είχαν προτακεί με τθν προδικαςτικι 
προςφυγι ι αφοροφν ςτθ διαδικαςία ενϊπιον τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. ι το περιεχόμενο των αποφάςεϊν τθσ. Θ 
ανακζτουςα αρχι, εφόςον αςκιςει τθν αίτθςθ τθσ παρ. 1 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να 
προβάλει και οψιγενείσ ιςχυριςμοφσ αναφορικά με τουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, οι 
οποίοι κακιςτοφν αναγκαία τθν άμεςθ ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ ωσ άνω αίτθςθ κατατίκεται ςτο ωσ αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από  
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ ι από τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ για τθν ζκδοςθ τθσ 
απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ, ενϊ θ δικάςιμοσ για τθν εκδίκαςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ 
δεν πρζπει να απζχει πζραν των εξιντα (60) θμερϊν από τθν κατάκεςθ του δικογράφου. 

Αντίγραφο τθσ αίτθςθσ με κλιςθ κοινοποιείται με τθ φροντίδα του αιτοφντοσ προσ τθν Α.Ε.Ρ.Ρ., τθν 
ανακζτουςα αρχι, αν δεν ζχει αςκιςει αυτι τθν αίτθςθ, και προσ κάκε τρίτο ενδιαφερόμενο, τθν 
κλιτευςθ του οποίου διατάςςει με πράξθ του ο Ρρόεδροσ ι ο προεδρεφων του αρμόδιου Δικαςτθρίου ι 
Τμιματοσ ζωσ τθν επόμενθ θμζρα από τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ. Ο αιτϊν υποχρεοφται επί ποινι 
απαραδζκτου του ενδίκου βοθκιματοσ να προβεί ςτισ παραπάνω κοινοποιιςεισ εντόσ αποκλειςτικισ 
προκεςμίασ δφο (2) θμερϊν από τθν ζκδοςθ και τθν παραλαβι τθσ ωσ άνω πράξθσ του Δικαςτθρίου. Εντόσ 
αποκλειςτικισ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν ωσ άνω κοινοποίθςθ τθσ αίτθςθσ κατατίκεται θ 
παρζμβαςθ και διαβιβάηονται ο φάκελοσ και οι απόψεισ των πακθτικϊσ νομιμοποιοφμενων. Εντόσ τθσ 
ίδιασ προκεςμίασ κατατίκενται ςτο Δικαςτιριο και τα ςτοιχεία που υποςτθρίηουν τουσ ιςχυριςμοφσ των 
διαδίκων. 

Επιπρόςκετα, θ παρζμβαςθ κοινοποιείται με επιμζλεια του παρεμβαίνοντοσ ςτα λοιπά μζρθ τθσ δίκθσ 
εντόσ δφο (2) θμερϊν από τθν κατάκεςι τθσ, αλλιϊσ λογίηεται ωσ απαράδεκτθ. Το διατακτικό τθσ 
δικαςτικισ απόφαςθσ εκδίδεται εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ι από τθν 
προκεςμία για τθν υποβολι υπομνθμάτων. 

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου κωλφουν τθ 
ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ δικαςτικισ απόφαςθσ, εκτόσ εάν με προςωρινι 
διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. Επίςθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςι 
τθσ αίτθςθσ κωλφουν τθν πρόοδο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ για χρονικό διάςτθμα δεκαπζντε (15) θμερϊν 
από τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί 
διαφορετικά. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ κατατίκεται παράβολο, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενοσ δεν αιτικθκε ι αιτικθκε ανεπιτυχϊσ τθν αναςτολι και θ ςφμβαςθ υπογράφθκε και 
θ εκτζλεςι τθσ ολοκλθρϊκθκε πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ, εφαρμόηεται αναλόγωσ θ παρ. 2 του 
άρκρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαςτιριο ακυρϊςει πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, 
το κφροσ τθσ τελευταίασ δεν κίγεται, εκτόσ αν πριν από τθ ςφναψθ αυτισ είχε αναςταλεί θ διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. Στθν περίπτωςθ που θ ςφμβαςθ δεν είναι άκυρθ, ο ενδιαφερόμενοσ δικαιοφται 
να αξιϊςει αποηθμίωςθ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 373 του ν. 4412/2016. 

Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του ν. 4412/2016, για τθν εκδίκαςθ των διαφορϊν του παρόντοσ 
άρκρου εφαρμόηονται οι διατάξεισ του π.δ. 18/1989. 

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 τθσ ωσ άνω Επιτροπισ, 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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Ειδικότερα, θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ όταν αυτι αποβεί άγονθ είτε λόγω μθ 
υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων των προςφορϊν, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ του 
δευτζρου εδαφίου τθσ παρ. 7 του άρκρου 105, περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Επίςθσ μπορεί να ματαιϊςει τθ διαδικαςία:  α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, 
εκτόσ εάν μπορεί να κεραπεφςει το ςφάλμα ι τθν παράλειψθ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 106, β) 
αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν ουςιωδϊσ 
και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν ανακζτουςα αρχι ι τον φορζα για 
τον οποίο προορίηεται το υπό ανάκεςθ αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ 
κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, δ) αν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ, ε) ςτθν περίπτωςθ των παρ. 3 και 4 του άρκρου 97,περί χρόνου ιςχφοσ προςφορϊν, 
ςτ) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, όπωσ ιδίωσ, δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ 
του περιβάλλοντοσ. 
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ:  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ ι του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται τα δικαιϊματα προαίρεςθσ  και 
κατατίκεται μζχρι και τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ.  

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

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. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει μζχρι τθν υπογραφι τθσ τροποποιθμζνθσ ςφμβαςθσ, 
ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί του ποςοφ 
τθσ αφξθςθσ τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτθν περίπτωςθ παραβίαςθσ, από 
τον ανάδοχο, των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.  

Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από τον ςυμβατικό χρόνο 
φόρτωςθσ ι παράδοςθσ, για διάςτθμα ενόσ (1) μινα. 

Θ/Οι εγγφθςθ/εισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται/ονται ςτο ςφνολό του/σ μετά από τθν ποςοτικι και 
ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

Σε περίπτωςθ που ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι 
υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ γίνεται 
μετά από τθν αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου. 
Αν τα αγακά είναι διαιρετά και θ παράδοςθ γίνεται, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ, τμθματικά, οι εγγυιςεισ 
καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αποδεςμεφονται ςταδιακά, κατά το ποςόν που αναλογεί ςτθν αξία 
του μζρουσ τθσ ποςότθτασ των αγακϊν που παραλιφκθκε οριςτικά. Για τθ ςταδιακι αποδζςμευςι τουσ 
απαιτείται προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. Εάν ςτο πρωτόκολλο 
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ παραπάνω ςταδιακι 
αποδζςμευςθ γίνεται μετά από τθν αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων 
και του εκπρόκεςμου.  

4.1.2.  Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 

Απαιτείται θ προςκόμιςθ «εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ» για τθν αποκατάςταςθ των ελαττωμάτων που 
ανακφπτουν ι των ηθμιϊν που προκαλοφνται από δυςλειτουργία των αγακϊν κατά τθν περίοδο εγγφθςθσ 
καλισ λειτουργίασ. Το φψοσ τθσ «εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ» ορίηεται ςτο ποςό που κα αντιςτοιχεί ςε 
ποςοςτό 3% τθσ κακαρισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Θ επιςτροφι τθσ ανωτζρω εγγφθςθσ λαμβάνει χϊρα μετά 
από τθν ολοκλιρωςθ τθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, ςφμφωνα και με τα οριηόμενα ςτθν 
παράγραφο 6.6 τθσ παροφςασ. 
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4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιθμζνεσ 
ιςχφουν, 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. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

4.3.2 Στισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν προϊόντων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 2939/2001, 
επιπλζον του όρου τθσ παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όροσ ότι ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι 
τθσ ςφμβαςθσ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των παραγράφων 2 και 11 του 
άρκρου 4β ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 12 ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 16 του ν.2939/2001. Θ τιρθςθ των 
υποχρεϊςεων ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι μζςω του αρχείου δθμοςιοποίθςθσ εγγεγραμμζνων 
παραγωγϊν ςτο Εκνικό Μθτρϊο Ραραγωγϊν (ΕΜΡΑ) που τθρείται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 
εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προχπόκεςθ για 
τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ςτο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αρικμοφ ΕΜΡΑ του 
υπόχρεου παραγωγοφ. Θ μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ παραγράφου ζχει τισ ςυνζπειεσ τθσ 
παραγράφου 7 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016. 

 
4.3.3. Ο ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι :  

α) ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ ςφμβαςθσ δεν ενιργθςε ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά 
και ότι κα εξακολουκιςει να μθν ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,  

β) ότι κα δθλϊςει αμελλθτί ςτθν ανακζτουςα αρχι, από τθ ςτιγμι που λάβει γνϊςθ, οποιαδιποτε 
κατάςταςθ (ακόμθ και ενδεχόμενθ) ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων (προςωπικϊν, οικογενειακϊν, 
οικονομικϊν, πολιτικϊν ι άλλων κοινϊν ςυμφερόντων, ςυμπεριλαμβανομζνων και αντικρουόμενων 
επαγγελματικϊν ςυμφερόντων) μεταξφ των νομίμων ι εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων του κακϊσ και 
υπαλλιλων ι ςυνεργατϊν τουσ οποίουσ απαςχολεί ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (π.χ. με ςφμβαςθ 
υπεργολαβίασ) και μελϊν του προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ που εμπλζκονται κακ’ οιονδιποτε 
τρόπο ςτθ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και μποροφν να επθρεάςουν τθν ζκβαςθ και τισ 
αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ περί τθν εκτζλεςι τθσ, οποτεδιποτε και εάν θ κατάςταςθ αυτι 
προκφψει κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  

Οι υποχρεϊςεισ και οι απαγορεφςεισ τθσ ριτρασ αυτισ ιςχφουν, αν ο ανάδοχοσ είναι ζνωςθ, για όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και για τουσ υπεργολάβουσ που χρθςιμοποιεί. Στο ςυμφωνθτικό περιλαμβάνεται 
ςχετικι δεςμευτικι διλωςθ τόςο του αναδόχου όςο και των υπεργολάβων του.  

 

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.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

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

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

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β  τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/20. 

Μετά τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ λόγω τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου, ςφμφωνα με το άρκρο 203 του ν. 
4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2. τθσ παροφςασ, όπωσ και ςε περίπτωςθ καταγγελίασ για όλουσ λόγουσ 
τθσ παραγράφου 4.6, πλθν αυτοφ τθσ περ. (α),  θ ανακζτουςα αρχι δφναται να προςκαλζςει τον επόμενο, 
κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν παροφςα διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, με 
τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και ςε τίμθμα που δεν κα υπερβαίνει τθν προςφορά που αυτόσ είχε 
υποβάλει (ριτρα υποκατάςταςθσ). Θ ςφμβαςθ ςυνάπτεται εφόςον εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ 
περιζλκει ςτθν ανακζτουςα αρχι ζγγραφθ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι τθσ. Θ άπρακτθ πάροδοσ τθσ 
προκεςμίασ κεωρείται ωσ απόρριψθ τθσ πρόταςθσ.  

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

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

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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δ) ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, για ζνα από τα 
αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, 

ε) ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία 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 υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ 
όρουσ αυτισ ι εάν βρεκεί ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν καταγγείλει τθ ςφμβαςθ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο ανάδοχοσ ο 
οποίοσ κα βρεκεί ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι αποδεικνφει ότι 
είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ 
ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ. 

ςτ) ο ανάδοχοσ παραβεί αποδεδειγμζνα τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθν δζςμευςθ 
ακεραιότθτασ τθσ παρ. 4.3.3. τθσ παροφςασ, ωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο ςυνθμμζνο ςτθν παροφςα 
ςχζδιο ςφμβαςθσ. 
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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 Ψ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

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

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία υπολογίηεται επί 
τθσ αξίασ, εκτόσ ΨΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό 
παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό  του 
Υπουργείου Ϊθφιακισ Διακυβζρνθςθσ 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  

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 
ςυλλογικοφ οργάνου (Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ): 

α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 105 περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

β) ςτθν περίπτωςθ που δεν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ ι/και δεν 
ςυμμορφωκεί με τισ ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ 
κείμενεσ διατάξεισ, εντόσ του ςυμφωνθμζνου χρόνου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) εφόςον δεν φορτϊςει, δεν παραδϊςει ι δεν αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά αγακά ι δεν επιςκευάςει ι 
δεν ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με 
όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 6.1 τθσ παροφςασ, με τθν 
επιφφλαξθ τθσ επόμενθσ παραγράφου. 

Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από ςφμβαςθ κατά τθν ωσ άνω περίπτωςθ γ, θ 
ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ διατάξεισ του άρκρου 
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203 του ν. 4412/20161 και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να 
προβεί ο ανάδοχοσ, προκειμζνου να ςυμμορφωκεί, μζςα ςε προκεςμία 15 θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 
τθσ ανωτζρω όχλθςθσ. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ, παρζλκει, χωρίσ ο ανάδοχοσ να 
ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν άπρακτθ πάροδο 
τθσ προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ για λόγουσ που αφοροφν ςε υπαιτιότθτα του φορζα εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ ι αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

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

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά περίπτωςθ, 

β) Καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ, που προκφπτει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι 
προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, 
ανακζτοντασ το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ςτον επόμενο κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό 
φορζα που είχε λάβει μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Αν ο οικονομικόσ φορζασ του 
προθγοφμενου εδαφίου δεν αποδεχκεί τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να 
προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, από 
τρίτο οικονομικό φορζα είτε με διενζργεια νζασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ είτε με προςφυγι ςτθ 
διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ, χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του 
άρκρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφζρον υπολογίηεται με τον ακόλουκο τφπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Ρ Ππου: Δ = Διαφζρον που κα προκφψει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι 
προμθκευτεί τα αγακά που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, 
ςφμφωνα με τα ανωτζρω αναφερόμενα. Το διαφζρον λαμβάνει κετικζσ τιμζσ, αλλιϊσ κεωρείται ίςο με 
μθδζν. 

ΤΚΤ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον 
ζκπτωτο οικονομικό φορζα ςτον νζο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον 
ζκπτωτο οικονομικό φορζα, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ από τθν οποία κθρφχκθκε ζκπτωτοσ ο οικονομικόσ 
φορζασ. 

Ρ = Συντελεςτισ προςαφξθςθσ προςδιοριςμοφ τθσ ζμμεςθσ ηθμίασ που προκαλείται ςτθν ανακζτουςα 
αρχι από τθν ζκπτωςθ του αναδόχου ο οποίοσ λαμβάνει τθν τιμι 1,05. Ο καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ 
επιβάλλεται ςτον ζκπτωτο οικονομικό φορζα με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που εκδίδεται ςε 
αποκλειςτικι προκεςμία δεκαοκτϊ (18) μθνϊν μετά τθν ζκδοςθ και τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ 
κιρυξθσ εκπτϊτου, και εφόςον κατακυρωκεί θ προμικεια των αγακϊν που δεν προςκομίςτθκαν 
προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα ςε τρίτο οικονομικό φορζα. Για τθν είςπραξθ του 
διαφζροντοσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα μπορεί να εφαρμόηεται θ διαδικαςία του Κϊδικα 
Είςπραξθσ Δθμόςιων Εςόδων. Το διαφζρον ειςπράττεται υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

γ) Επιπλζον, μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων 
προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74 του ωσ άνω νόμου, περί αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα από δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ. 

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

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

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

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

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. (Ωρόνοσ 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 ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ περίπτωςθσ βϋ 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 
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 205 του ν. 
4412/2016 και τθν παράγραφο 5.3 τθσ παροφςασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ. Αν ο ανάδοχοσ τθσ ςφμβαςθσ είναι κοινοπραξία, θ προςφυγι αςκείται είτε από τθν ίδια είτε 
από όλα τα μζλθ τθσ. Δεν απαιτείται θ τιρθςθ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ αν αςκείται από τον 
ενδιαφερόμενο αγωγι, ςτο δικόγραφο τθσ οποίασ δεν ςωρεφεται αίτθμα ακφρωςθσ ι τροποποίθςθσ 
διοικθτικισ πράξθσ ι παράλειψθσ. 
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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 
θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ ςτο Νοςοκομείο εντόσ ενενιντα (90) 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. 
 
Θ παραλαβι τθσ προμικειασ κα πραγματοποιείται από αρμόδια Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και 
Ραραλαβισ που κα ςυγκροτθκεί για το ςκοπό αυτό και κα εκδίδει ςχετικά πρωτόκολλα παραλαβισ. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ ακόλουκεσ ςωρευτικζσ προχποκζςεισ: α) τθροφνται οι όροι του 
άρκρου 132 περί τροποποίθςθσ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ, β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά από γνωμοδότθςθ 
αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου, είτε με πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ αρχισ και εφόςον ςυμφωνεί ο 
ανάδοχοσ, είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ 
λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό 
ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ.  Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ 
παράταςθσ δεν ςυνυπολογίηεται ςτον ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ. 

Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ ζπειτα από αίτθμα του αναδόχου, 
επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςθσ. 
Με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, θ οποία εκδίδεται φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του οργάνου τθσ περ. β’ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, ο ςυμβατικόσ χρόνοσ 
φόρτωςθσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να μετατίκεται. Μετάκεςθ επιτρζπεται μόνο όταν ςυντρζχουν 
λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι, που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν 
εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν. Στισ περιπτϊςεισ μετάκεςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου 
φόρτωςθσ παράδοςθσ δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ. 

 
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 και το Ραράρτθμα VI τθσ παροφςασ (ςχζδιο ςφμβαςθσ). Κατά τθν 
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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 
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. 
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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. 

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, 
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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 
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 ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ ΤΟΥ Ρ.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΟYΡΟΛΘΣ 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΥΦΟΣ 

 



 

 

 

54 

 

ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

 

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. 

1.Τμιμα Ελζγχου Ροιότθτοσ 

2.Τμιμα Ζρευνασ & Συνεχιηόμενθσ Εκπαίδευςθσ. 
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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 ΣΤΟΩΟΙ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Θ ςφμβαςθ αφορά ςτθν Ρρομικεια θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ του τμιματοσ 
Ιματιςμοφ και του τμιματοσ Μαγειρείων του Ρανεπιςτθμιακοφ Γενικοφ Νοςοκομείου Αλεξανδροφπολθσ. 
Θ εν λόγω προμικεια πρόκειται να καλφψει τισ ανάγκεσ αναβάκμιςθσ του εξοπλιςμοφ του τμιματοσ 
Ιματιςμοφ και του τμιματοσ Μαγειρείων του Ρ.Γ.Ν.Αλεξανδροφπολθσ, το οποίο 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: 

 

1. Ρλυντιριο ιματιςμοφ 180 κιλϊν (1 τεμάχιο) 
2. Ρλυντιριο ιματιςμοφ 90 κιλϊν (1 τεμάχιo) 
3. Στεγνωτιρια υφαςμάτων (3 τεμάχια) 

4. Ρλιρεσ ςιδερωτικό ςφςτθμα αποτελοφμενο απο: α)τροφοδοτικι μθχανι υφαςμάτων, 
β)κφλινδροσ ςιδερϊματοσ, γ)διπλωτικι μθχανι με ςτοιβακτικό μθχανιςμό 

5. Ρλυντιριο ςκευϊν κουηίνασ (1 τεμάχιο) 
6. Ρλυντιριο τοφνελ (1 τεμάχιο) 
7. Ψοφρνοι (2 τεμάχια) 
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Στοιχεία ωριμότθτασ τθσ Σφμβαςθσ  

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

- Ζχει υποβλθκεί Τεχνικό Δελτίο Ρράξθσ με αρικμό Δελτίου (ΚΫΔ.ΡΑΞΘΣ/MIS (ΟΡΣ)): 5076741 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. 539/29-01-2021 Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ με τίτλο «Ρρομικεια 
θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ του τμιματοσ Ιματιςμοφ και του τμιματοσ 
Μαγειρείων του Ρανεπιςτθμιακοφ Γενικοφ Νοςοκομείου Αλεξανδροφπολθσ» και MIS 5076741  ςτο 
Ε.Ρ. «Ανατολικισ Μακεδονίασ - Θράκθσ 2014-2020», 

- Τθν με αρ. πρωτ. 34182/19-12-2019 Απόφαςθ Διοικθτι ςχετικά µε τον οριςμό επιτροπισ ςφνταξθσ 
τεχνικϊν προδιαγραφϊν, 

- Τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ με αντικείμενο τθν προμικεια εξοπλιςμοφ του τμιματοσ Μαγειρείων & 
του τμιματοσ Ιματιςμοφ και τισ παρεμβάςεισ για τθν αντικατάςταςθ δαπζδων και τθν ενίςχυςθ - 
βελτίωςθ εξωτερικϊν κλιμακοςταςίων του Ρ.Γ.Ν.Αλεξανδροφπολθσ, όπωσ αυτζσ κατατζκθκαν από τισ 
αρμόδιεσ επιτροπζσ.  

-  Τθν διαβοφλευςθ επί των ανωτζρω προδιαγραφϊν (αρικ. Ρρωτ. 8296/13-03-2020) και τισ ςχετικζσ 
παρατθριςεισ των εταιρειϊν 

- Τισ τελικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ όπωσ αυτζσ διαμορφϊκθκαν από τισ αρμόδιεσ επιτροπζσ μετά τισ 
παρατθριςεισ που ςθμειϊκθκαν κατά τθ διαβοφλευςθ, 

- Τθ με αρ. πρωτ. Θ53/ΔΣ3/06-05-2020 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςχετικά µε τθν ζγκριςθ 
των τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ ςχετικισ επιτροπισ, 

- Τθ με αρ. πρωτ. Θ.ΕΘΔ.50/ΔΣ6/10-02-2021 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςχετικά µε τθν 
Ζγκριςθ Διενζργειασ Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν με αντικείμενο τθν προμικεια 
εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ του τμιματοσ Μαγειρείων και του τμιματοσ Ιματιςμοφ του 
Ρ.Γ.Ν.Αλεξανδροφπολθσ, μζςω ςυγχρθματοδοτοφμενου προγράμματοσ, 

- Τθν υπϋαρικμ. 6614/17-02-2021 επαναδιαβοφλευςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν 

- Τισ υπϋ αρικμ. 21070/26-5-2021 τελικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ όπωσ αυτζσ διαμορφϊκθκαν από τισ 
αρμόδιεσ επιτροπζσ μετά τισ παρατθριςεισ που ςθμειϊκθκαν κατά τθ 2θ ςε ςειρά διαβοφλευςθ των 
τεχνικϊν προδιαγραφϊν 

- Τθ με αρ. πρωτ. Θ19/ΔΣ22/02-06-2021 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςχετικά µε τθν ζγκριςθ 
των τελικϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ ςχετικισ επιτροπισ, 

- Τθν Απόφαςθ του Υπουργείου Υγείασ με αρ. πρωτ. Α3β/Γ.Ρ.51880/31-08-2020 για τθν Ζγκριςθ 
Σκοπιμότθτασ τθσ προμικειασ   

- Τθν Απόφαςθ τθσ 4θσ Δ.Υ.ΡΕ. με αρ. πρωτ. 25328/17-08-2020 για τθν Ζγκριςθ Σκοπιμότθτασ τθσ 
προμικειασ   

- Τθν Απόφαςθ του Δ.Σ. του  Ρ.Γ.Ν.Α. με αρ. πρωτ. Θ.48/ΔΣ3/06-05-2020 για τθν Ζγκριςθ Σκοπιμότθτασ 
τθσ προμικειασ   
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Απαιτιςεισ και Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ανά τμιμα αντικειμζνου 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ 1: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΟY ΡΛΥΝΤΘΟΣΤΥΡΤΘΙΟY ΔΙΡΛΘΣ ΟΨΘΣ 180 
ΚΙΛΩΝ, ΑΤΜΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΤΥΡΟΥ (τεμ. 1) 

1. Το πλυντθροςτυπτιριο να είναι βαριάσ βιομθχανικισ καταςκευισ ειδικοφ τφπου προοριηόμενο για 

χριςθ ςε νοςοκομεία, όπου να μπορεί να ενςωματωκεί ςε διαχωριςτικό τοιχίο και να απομονϊνει 

πλιρωσ και αεροςτεγϊσ τουσ χϊρουσ κακαρϊν-ακακάρτων, αποκλείοντασ τθ διζλευςθ μικροβίων 

από το τμιμα των ακακάρτων ςτο τμιμα κακαρϊν. 

2. Το πλυντθροςτυπτιριο κα φζρει απαραιτιτωσ διάτρθτο εςωτερικό τφμπανο καταςκευαςμζνο από 

ανοξείδωτο χάλυβα τφπου 304 ι 316. 

3. Το εςωτερικό τφμπανο κα περιςτρζφεται επί δφο αξόνων, οι οποίοι κα περιςτρζφονται επί 

ειδικϊν φωλεϊν με κυλινδρικοφσ τριβείσ (rollerbearings) βαρζωσ τφπου για μεγάλθ ςτακερότθτα 

περιςτροφισ και μεγάλθ διάρκεια ηωισ ςτα κινθτά μζρθ του μθχανιματοσ. 

4. Ο ςυνολικόσ όγκοσ του εςωτερικοφ τυμπάνου να είναι τουλάχιςτον 1.800 λίτρα, οφτωσ ϊςτε με 

ςχζςθ φορτίςεωσ 1:10 θ χωρθτικότθτα του ςε ςτεγνό ιματιςμό να είναι 180 κιλά. Θ διάμετροσ του 

κάδου να είναι τουλάχιςτον 1.290 χιλιοςτά. 

5. Το τφμπανο εςωτερικά πρζπει να διαιρείται οριηόντια ςε δφο τουλάχιςτον ίςα διαμερίςματα, ζτςι 

ϊςτε ο ςυνολικόσ όγκοσ του ιματιςμοφ να μοιράηεται ςτο μιςό για να διευκολφνεται θ φόρτωςθ 

και θ εκφόρτωςθ του μθχανιματοσ. Το οριηόντιο χϊριςμα κα πρζπει είναι τφπου PULLMAN, το 

οποίο κατά τθν φάςθ τθσ εκφόρτωςθσ ςτθν ακάκαρτθ περιοχι πρζπει να ζχει κλίςθ προσ τα κάτω, 

ϊςτε ο ιματιςμόσ να φορτϊνεται χωρίσ ιδιαίτερθ ςωματικι δφναμθ, ενϊ κατά τθν φάςθ τθσ 

εκφόρτωςθσ ςτθν κακαρι περιοχι να ζχει κλίςθ προσ τθν πόρτα εξόδου (ςαν γλιςτρά) ϊςτε ο 

ιματιςμόσ να εξζρχεται εφκολα από τον κάδο με το ίδιον βάροσ. 

6. Ο εςωτερικόσ κάδοσ κα ζχει δφο πόρτεσ μια για κάκε διαμζριςμα. Οι πόρτεσ του κάδου να είναι 

τοποκετθμζνεσ περιφερικά του κάδου. Οι εςωτερικζσ πόρτεσ κα πρζπει να ζχουν ενιαίο ςϊμα και 

να ανοίγουν δεξιά ι αριςτερά χωρίσ ο χειριςτισ να ςθκϊνει βάροσ. Οι πόρτεσ κα πρζπει να 

φζρουν ειδικό ςφςτθμα διπλισ αςφάλιςθσ βαρζωσ τφπου όταν κλείνουν, το οποίο δεν κα απαιτεί 

τθν χριςθ ειδικοφ εργαλείου για το άνοιγμα ι το κλείςιμο τουσ, αλλά κα γίνεται χειροκίνθτα 

μζςω ι κουμπιοφ που κα βρίςκεται επάνω ςτισ εςωτερικζσ πόρτεσ. 

7. Στισ εξωτερικζσ πλευρζσ του μθχανιματοσ κα υπάρχουν επίςθσ δφο εξωτερικζσ πόρτεσ μία για τθν 

πλευρά των κακαρϊν και μία για τθν πλευρά των ακάκαρτων, οι οποίεσ κα ζχουν άνοιγμα προσ 

τα άνω και κα ςτθρίηονται με δφο αμορτιςζρ, ζτςι ϊςτε να παραμζνουν ςτθν ανοιχτι κζςθ κατά 

διάρκεια τθσ φόρτωςθσ και τθσ εκφόρτωςθσ χωρίσ να κινδυνεφει ο χειριςτισ. 
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8. Οι εξωτερικζσ πόρτεσ κατά το κλείςιμο τουσ κα αςφαλίηουν και κα απαςφαλίηουν αυτόματα με 

πνευματικό ςφςτθμα ελζγχου, το οποίο κα ελζγχεται από τον μικροεπεξεργαςτι του 

μθχανιματοσ. 

9. Το πλυντιριο κα φζρει ςφςτθμα αυτοματιςμϊν που κα αποκλείει τθν ταυτόχρονθ χρθςιμοποίθςθ 

τθσ μθχανισ και από τισ δφο πλευρζσ, οφτωσ ϊςτε κατά τθ φόρτωςθ και πλφςθ, ο ζλεγχοσ κα 

διατθρείται ςτθν πλευρά των ακακάρτων, ενϊ μετά το τζλοσ τθσ πλφςθσ κα μεταφζρεται 

αυτόματα ςτθν πλευρά των κακαρϊν. 

Επίςθσ κα ζχει τθν δυνατότθτα αυτόματθσ εφρεςθσ τθσ εςωτερικισ πόρτασ του κάδου μετά από 

το πζρασ του κφκλου πλφςθσ για απόλυτθ αςφάλεια των χειριςτϊν. 

Το πλυντιριο κα ζχει ςφςτθμα υγειονομικοφ φραγμοφ μεταξφ των πλευρϊν (ακακάρτων – 

κακαρϊν). 

10. Πλεσ οι επιφάνειεσ του πλυντθρίου που ζρχονται ςε άμεςθ επαφι με το νερό κα είναι 

καταςκευαςμζνεσ από ανοξείδωτο χάλυβα τφπου 304 ι 316. 

11. Το μθχάνθμα κα φζρει ενςωματωμζνο ενεργό ςφςτθμα θλεκτρονικισ ηυγαριάσ, όπου κατά τθν 

φόρτωςθ ο χειριςτισ κα βλζπει το βάροσ του ιματιςμοφ ςτθν οκόνθ του πλυντθρίου και κα 

ενθμερϊνεται για το αν ζχει κάνει ςωςτι πλιρωςθ του κάδου. Αυτόματα το μθχάνθμα 

απαραιτιτωσ να χρθςιμοποιεί τθν πλθροφορία του βάρουσ φόρτωςθσ, ϊςτε να ειςάγει ακριβϊσ 

τθν ανάλογθ ποςότθτα νεροφ, ϊςτε να εξοικονομείται νερό, ενζργεια και απορρυπαντικά(επί 

ποινι αποκλειςμοφ). 

12. Θ κίνθςθ του εςωτερικοφ κάδου κα επιτυγχάνεται με θλεκτροκινθτιρα ο οποίοσ κα διακζτει 

μετατροπζα ςυχνότθτασ (FREQUENCYCONVERTER), και κα μπορεί να προγραμματίηεται και 

να περιςτρζφει το εςωτερικό τφμπανο με διαφορετικζσ ταχφτθτεσ για το πλφςιμο, για τθν ενδιάμεςθ 

φάςθ μεταξφ πλφςεων και για το τελικό ςτφψιμο. 

13. Ο ςυντελεςτισ φυγοκζντριςθσ κατά το τελικό ςτφψιμο κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον G340 και θ 

τελικι ταχφτθτα κατά το ςτφψιμο να ξεπερνά τισ 660 ςτροφζσ ανά λεπτό. 

14. Το μθχάνθμα να διακζτει ςφςτθμα πζδθςθσ ικανό για να ακινθτοποιεί τον κάδο από τθν υψθλι 

ταχφτθτα ςτυψίματοσ εντόσ 90 δευτερολζπτων. 

15. Ο κάδοσ, ο θλεκτροκινθτιρασ και το ςφςτθμα μετάδοςθσ τθσ κίνθςθσ πρζπει να βρίςκονται επάνω 

ςε ςφςτθμα ανάρτθςθσ και απόςβεςθσ των κραδαςμϊν, για τθν μθ μετάδοςι τουσ ςτα δομικά 

ςτοιχεία του κτιρίου. Θ εν λόγω απόςβεςθ των κραδαςμϊν κα επιτυγχάνεται μζςω 4 ειδικϊν 

πνευματικϊν ςτοιχείων (βαρζωσ τφπου αερόςακων) και αμορτιςζρ ιςορροπίασ.Θ μθχανι κα φζρει 

ςφςτθμα αυτόματου ςταματιματοσ ςε περίπτωςθ λειτουργίασ εκτόσ των ορίων ιςορροπίασ. 

16. Επίςθσ, ςτθν ακάκαρτθ πλευρά κα φζρει ολοκλθρωμζνο αυτόματο ςφςτθμα λειτουργίασ μζςω PLC, 

το οποίο να δζχεται τουλάχιςτον 90 προγράμματα πλφςθσ ςτθ μνιμθ του, για τθν πλφςθ όλων των 
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ειδϊν ιματιςμοφ (ςφμμικτων υφαςμάτων, βαμβακερϊν/ςυνκετικϊν, βρϊμικων ροφχων, πολφ 

βρϊμικων ροφχων, χρωματιςτϊν, κλπ.). 

17. Μζςω του μικροχπολογιςτι κα είναι δυνατόσ ο προγραμματιςμόσ των κάτωκι παραμζτρων: 

- Ο χρόνοσ πλφςθσ, ο χρόνοσ ςτυψίματοσ και ο χρόνοσ τθσ αντίςτροφθσ περιςτροφισ του 

κάδου. 

- Θ ταχφτθτα περιςτροφισ του κάδου κατά τθν φάςθ του πλυςίματοσ και κατά τθν φάςθ του 

ςτυψίματοσ, επιλζγοντασ τθν τιμι του ςυντελεςτι G. 

- Τθ ςτάκμθ του νεροφ απεριόριςτα όςον αφορά τθν αναλογία νεροφ ςε λίτρα / κιλά 

ιματιςμοφ και γραμμικισ ςτάκμθσ. 

- Οι κερμοκραςίεσ του νεροφ. 

- Θ διαδικαςία κρυϊματοσ του ιματιςμοφ (cool down mode), όςον αφορά τθν ταχφτθτα 

κακόδου κερμοκραςίασ. 

- Θ παροχι των απαραιτιτων ποςοτιτων απορρυπαντικϊν, με αυτόματο προςδιοριςμό 

ανάλογα με το νερό και το εκάςτοτε βάροσ του ιματιςμοφ. 

18. Το πλυντιριο να διακζτει οκόνθ αφισ βαρζωσ τφπου τουλάχιςτον 4 ιντηϊν με γλϊςςα μενοφ 

ςτα Ελλθνικά ι Αγγλικά και να δίνεται θ δυνατότθτα ςφνδεςθσ με υπολογιςτι για εξαγωγι 

ςτατιςτικϊν. Στθν οκόνθ κα εμφανίηονται τα εξισ ςτοιχεία: 

 Τα διακζςιμα προγράμματα πλφςθσ και το πρόγραμμα πλφςθσ που ζχει επιλεγεί. 

 Το βάροσ του ιματιςμοφ τθν ςτιγμι που φορτϊνει ο χειριςτισ. 

 Ρλθροφορίεσ για τθν εξζλιξθ του προγράμματοσ πλφςθσ και δυνατότθτα να ελζγχου 

των βθμάτων που περιλαμβάνει κάκε πρόγραμμα.  

 Ενδείξεισ βλαβϊν και θμερολόγιο βλαβϊν. 

19. Πλεσ οι ςυνδζςεισ του πλυντθρίου κα βρίςκονται ςτο πάνω μζροσ οι οποίεσ κα είναι: 

- Τουλάχιςτον τρείσ  αυτόματεσ πνευματικζσ βαλβίδεσ βαρζωσ τφπου παροχισ νεροφ 

ηεςτοφ,  κρφου ςκλθροφ και αποςκλθρυμζνου. 

- Αποχζτευςθ διαμζτρου τουλάχιςτον 120 χιλιοςτϊν. 

- Σφνδεςθ με πεπιεςμζνο αζρα. 

- Βάνα για λιψθ δείγματοσ νεροφ ςτο κάτω μζροσ του εξωτερικοφ τφμπανου. 

- Σφνδεςθ με τθν υπάρχουςα παροχι ατμοφ με πίεςθ λειτουργίασ από 2 ζωσ 8 bar. Αν 

απαιτθκεί προςαρμογι ςφνδεςθσ, τα ζξοδα (υλικά , εργαςία) επιβαρφνουν τον ανάδοχο. 

- Σφνδεςθ για τθν παροχι 6 υγρϊν χθμικϊν από εξωτερικό δοςομετρθτι. 

20. Για τθν παροχι των απορρυπαντικϊν το πλυντιριο κα φζρει ςαπουνοκικθ ανοξείδωτθ τφπου 

304 ι 316 με 5 διαμερίςματα τουλάχιςτον. Τα διαμερίςματα κα προορίηονται για 

απορρυπαντικό ςε μορφι ςκόνθσ και υγρό απορρυπαντικό. 

21. Ο κόρυβοσ λειτουργίασ κα είναι ζωσ 85 dB(Α) κατά μζγιςτο. 
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22. Θ θλεκτρικι ςφνδεςθ του μθχανιματοσ κα είναι 400V/ 50 Hz/ 3Ν  

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ - (Επί ποινι αποκλειςμοφ) 

28. Ο προμθκευτισ κα αναλάβει πλιρωσ τθν αποξιλωςθ του υπαρχόντων μθχανθμάτων κα τα 

παραλάβει με δικά του ζξοδα όπωσ λειτουργοφν ςιμερα και κα τα μεταφζρει εκτόσ, ςε χϊρο του 

Νοςοκομείου που κα υποδείξει θ Τεχνικι Υπθρεςία . 

29. Ο προμθκευτισ κα αναλάβει πλιρωσ τθν εγκατάςταςθ του νζου εξοπλιςμοφ, τθν τοπικι 

τροποποίθςθ και τθν ςφνδεςθ τουσ με τα υπάρχοντα δίκτυα υποδομϊν που παρζχει το 

Νοςοκομείο. Ειδικά για τα πλυντιρια ιματιςμοφ ο προμθκευτισ κα προβεί ςτισ ανάλογεσ 

οικοδομικζσ τροποποιιςεισ( π.χ αποκατάςταςθ δαπζδων, ψευδοροφϊν, τοιχοποιία κ.α) ϊςτε τα 

μθχανιματα να ενςωματωκοφν ςτο τοιχίο διαχωριςμοφ κακαρϊν-ακάκαρτων. 

30. Ο προμθκευτισ κα πρζπει να ζχει επιςκεφκεί το χϊρο και να λάβει γνϊςθ των ςυνκθκϊν και 

να παραλάβει εγγραφι βεβαίωςθ επίςκεψθσ από τθν τεχνικι υπθρεςία του νοςοκομείου τθν 

οποία κα υποβάλει ςτον διαγωνιςμό. 

Σε περίπτωςθ που απαιτθκεί αφξθςθ θλεκτρικισ παροχισ πζραν τθσ υπάρχουςασ 

(πλθςιζςτεροσ υποςτακμόσ), το κόςτοσ αυτισ (υλικά, εργαςίεσ) επιβαρφνει τον Ανάδοχο. 

Σε περίπτωςθ που απαιτθκεί αφξθςθ παροχισ νεροφ πζραν τθσ υπάρχουςασ, το κόςτοσ αυτισ 

(υλικά, εργαςίεσ) επιβαρφνει τον ανάδοχο. 

31. Ο προμθκευτισ κα παρζχει επαρκι εκπαίδευςθ ςτο προςωπικό του Νοςοκομείου (χειριςτζσ και 

τεχνικοφσ) για τουλάχιςτον 5 θμζρεσ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εγκατάςταςθσ και τθν ζναρξθ 

λειτουργίασ. 

32. Ο καταςκευαςτικόσ οίκοσ υποχρεωτικά πρζπει να διακζτει Διλωςθ Συμμόρφωςθσ ΕΚ (CE) για τα 

προϊόντα του ςυνοδευόμενθ από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και επικφρωςθ από 

δικθγόρο. Πλα τα μθχανιματα πρζπει να είναι καινοφργια, και να καταςκευάηονται 

εξολοκλιρου αποδεδειγμζνα εντόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

33. Πλα εγχειρίδια λειτουργία των μθχανθμάτων κα παραδοκοφν ςε θλεκτρονικι μορφι ςτα 

Ελλθνικά και ςτα Αγγλικά ςτθν Τεχνικι Υπθρεςία του Νοςοκομείου. 

Να κατατεκεί ο επίςθμοσ κατάλογοσ των ανταλλακτικϊν του καταςκευαςτι και θ διαςκόρπιςθ 

του μθχανιματοσ. 

34. Στθν τεχνικι προςφορά κα πρζπει απαραίτθτα να κατατεκεί αναλυτικό ςχζδιο του χϊρου 

εγκατάςταςθσ με κάτοψθ και πλαϊνι όψθ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ και να 

αναφζρονται με λεπτομζρεια όλα τα ςθμεία ςφνδεςθσ του εξοπλιςμοφ. 

35. Θ προμθκεφτρια εταιρεία κα πρζπει να κατακζςει αναλυτικι λίςτα τεχνικϊν με ςχετικζσ 

ειδικότθτεσ κεωρθμζνθ από τθν αρμόδια υπθρεςία ΕΓΑΝΘ. Ο ςυμμετζχων πρζπει 
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απαραιτιτωσ να διακζτει μόνιμο ειδικευμζνο τεχνικό προςωπικό, με τθν πιςτοποίθςθ 

αποδεδειγμζνθσ εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ αυτοφ από τθν καταςκευάςτρια εταιρεία, ςε 

αντίκετθ περίπτωςθ θ προςφορά κα απορρίπτεται.  Τα πιςτοποιθτικά εκπαίδευςθσ τθσ 

καταςκευάςτριασ εταιρείασ κα πρζπει να είναι ονομαςτικά και κα υποβλθκοφν υποχρεωτικά 

ςτον τεχνικό φάκελο που κα κατατεκεί. 

36. Οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να κατακζςουν βεβαίωςθ ότι ζχουν εγκαταςτιςει τα τελευταία 3 

χρόνια αντίςτοιχα μθχανιματα παρεμφεροφσ τεχνολογίασ (τουλάχιςτον τρεισ ςυμβάςεισ), ςε 

δθμόςιο / ιδιωτικό Φορζα. 

37. Τα μθχανιματα να ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ διλωςθ του προμθκευτι για διακεςιμότθτα 

ανταλλακτικϊν για τουλάχιςτον 10 ζτθ. 

38. Πλα τα μθχανιματα κα ςυνοδεφονται από εγγφθςθ και ςυντιρθςθ 2 ετϊν, ςφμφωνα με τον 

καταςκευαςτι και θ οποία κα ξεκινάει από τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ. 

39. Ο προμθκευτισ  υποχρεοφται να κατακζςει ζγκυρο πιςτοποιθτικό ISO 9001 ςε ιςχφ, από φορζα ο 

οποίοσ είναι διαπιςτευμζνοσ από το Ε.ΣΥ.Δ. 

40. Ο χρόνοσ παράδοςθσ (αποξιλωςθσ, εγκατάςταςθσ, κζςθσ ςε λειτουργία) του εξοπλιςμοφ ςε πλιρθ 

λειτουργία από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ κακορίηεται ςε 90 θμερολογιακζσ θμζρεσ, ωςτόςο ο 

χρόνοσ που κα ζχει ςτθν διάκεςθ του ο προμθκευτισ για τθν αποξιλωςθ, τθν εγκατάςταςθ και τθν 

κζςθ ςε λειτουργία κακορίηεται ςτισ 30 θμερολογιακζσ μζρεσ. 

41. Στον τεχνικό φάκελο κα γίνουν δεκτά μόνο επίςθμα εμπορικά και τεχνικά φυλλάδια (γίνονται 

δεκτά και ςε θλεκτρονικι μορφι) τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ και όχι αντιπροςϊπου ι τρίτων 

διαμεςολαβοφντων, ϊςτε να ελεγχκεί θ αρτιότθτα του προςφερόμενου μθχανιματοσ. Ψωτοτυπίεσ 

και μθ επίςθμα φυλλάδια του καταςκευαςτι δεν κα γίνουν δεκτά και θ προςφορά κα απορριφκεί.   

Ο φορζασ διατθρεί πλιρθ δικαίωμα ελζγχου του καταςκευαςτι ωσ προσ τθν ορκότθτα και τθν 

αξιοπιςτία του μθχανιματοσ που καταςκευάηει. 

42. Το ΨΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΨΫΣΘΣ κα περιλαμβάνει το ςφνολο των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και των 

ειδικϊν όρων τθσ διακιρυξθσ, όλεσ οι απαντιςεισ ανά πρόταςθ κα αναφζρονται με παραπομπι 

και τεκμθρίωςθ ςτα επίςθμα προςπζκτουσ, τεχνικά φυλλάδια και manualτου καταςκευαςτι. 

Αναφορζσ που κα απαντοφν μονολεκτικά ΝΑΙ ι ςυμφωνοφμε κλπ. χωρίσ τεκμθρίωςθ και πλιρθ 

παραπομπι ςε προςπζκτουσ κα αποκλείονται. 

43. Σε περίπτωςθ που ο προμθκευτισ - καταςκευαςτισ δεν διακζτει manual χριςθσ ςε ελλθνικι 

γλϊςςα κα πρζπει να τα κατακζςει μεταφραςμζνα. 
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ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ 2: ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΟ ΡΛΥΝΤΘΟΣΤΥΡΤΘΙΟ ΔΙΡΛΘΣ ΟΨΘΣ 90 ΚΙΛΩΝ, ΑΤΜΟΥ, 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΤΥΡΟΥ (τεμ.1) 

 

1. Το πλυντθροςτυπτιριο να είναι βαριάσ βιομθχανικισ καταςκευισ ειδικοφ τφπου προοριηόμενο για 

χριςθ ςε νοςοκομεία, όπου να μπορεί να ενςωματωκεί ςε διαχωριςτικό τοιχίο και να 

απομονϊνει πλιρωσ και αεροςτεγϊσ τουσ χϊρουσ κακαρϊν-ακακάρτων, αποκλείοντασ τθ 

διζλευςθ μικροβίων από το τμιμα των ακακάρτων ςτο τμιμα κακαρϊν. 

2. Το πλυντθροςτυπτιριο κα φζρει απαραιτιτωσ διάτρθτο εςωτερικό τφμπανο καταςκευαςμζνο από 

ανοξείδωτο χάλυβα τφπου 304 ι 316. 

3. Ο ςυνολικόσ όγκοσ του εςωτερικοφ τυμπάνου να είναι τουλάχιςτον 900 λίτρα, οφτωσ ϊςτε με ςχζςθ 

φορτίςεωσ 1:10 θ χωρθτικότθτα του ςε ςτεγνό ιματιςμό να είναι 90 κιλά. Θ διάμετροσ του κάδου να 

είναι τουλάχιςτον 1.000 χιλιοςτά. 

4. Το τφμπανο εςωτερικά πρζπει να διαιρείται οριηόντια ςε δφο τουλάχιςτον ίςα διαμερίςματα, ζτςι 

ϊςτε ο ςυνολικόσ όγκοσ του ιματιςμοφ να μοιράηεται ςτο μιςό για να διευκολφνεται θ φόρτωςθ και 

θ εκφόρτωςθ του μθχανιματοσ. Το οριηόντιο χϊριςμα κα πρζπει είναι τφπου PULLMAN, το οποίο 

κατά τθν φάςθ τθσ εκφόρτωςθσ ςτθν ακάκαρτθ περιοχι πρζπει να ζχει κλίςθ προσ τα κάτω, ϊςτε ο 

ιματιςμόσ να φορτϊνεται χωρίσ ιδιαίτερθ ςωματικι δφναμθ, ενϊ κατά τθν φάςθ τθσ εκφόρτωςθσ 

ςτθν κακαρι περιοχι να ζχει κλίςθ προσ τθν πόρτα εξόδου (ςαν γλιςτρά) ϊςτε ο ιματιςμόσ να 

εξζρχεται εφκολα από τον κάδο με το ίδιον βάροσ. 

5. Ο εςωτερικόσ κάδοσ κα ζχει δφο πόρτεσ μια για κάκε διαμζριςμα. Οι πόρτεσ του κάδου να είναι 

τοποκετθμζνεσ περιφερικά του κάδου. Οι εςωτερικζσ πόρτεσ κα πρζπει να ζχουν ενιαίο ςϊμα και να 

ανοίγουν δεξιά ι αριςτερά χωρίσ ο χειριςτισ να ςθκϊνει βάροσ. Οι πόρτεσ κα πρζπει να φζρουν 

ειδικό ςφςτθμα διπλισ αςφάλιςθσ βαρζωσ τφπου όταν κλείνουν, το οποίο δεν κα απαιτεί τθν χριςθ 

ειδικοφ εργαλείου για το άνοιγμα ι το κλείςιμο τουσ, αλλά κα γίνεται χειροκίνθτα μζςω ι κουμπιοφ 

που κα βρίςκεται επάνω ςτισ εςωτερικζσ πόρτεσ. 

6. Στισ εξωτερικζσ πλευρζσ του μθχανιματοσ κα υπάρχουν επίςθσ δφο εξωτερικζσ πόρτεσ μία για τθν 

πλευρά των κακαρϊν και μία για τθν πλευρά των ακάκαρτων, οι οποίεσ κα ζχουν άνοιγμα προσ τα 

άνω και κα ςτθρίηονται με δφο αμορτιςζρ, ζτςι ϊςτε να παραμζνουν ςτθν ανοιχτι κζςθ κατά 

διάρκεια τθσ φόρτωςθσ και τθσ εκφόρτωςθσ χωρίσ να κινδυνεφει ο χειριςτισ. 

7. Οι εξωτερικζσ πόρτεσ κατά το κλείςιμο τουσ κα αςφαλίηουν και κα απαςφαλίηουν αυτόματα με 

πνευματικό ςφςτθμα ελζγχου, το οποίο κα ελζγχεται από τον μικροεπεξεργαςτι του μθχανιματοσ. 

8. Το πλυντιριο κα φζρει ςφςτθμα αυτοματιςμϊν που κα αποκλείει τθν ταυτόχρονθ χρθςιμοποίθςθ 

τθσ μθχανισ και από τισ δφο πλευρζσ, οφτωσ ϊςτε κατά τθ φόρτωςθ και πλφςθ, ο ζλεγχοσ κα 
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διατθρείται ςτθν πλευρά των ακακάρτων, ενϊ μετά το τζλοσ τθσ πλφςθσ κα μεταφζρεται αυτόματα 

ςτθν πλευρά των κακαρϊν. 

Επίςθσ κα ζχει τθν δυνατότθτα αυτόματθσ εφρεςθσ τθσ εςωτερικισ πόρτασ του κάδου μετά από το 

πζρασ του κφκλου πλφςθσ για απόλυτθ αςφάλεια των χειριςτϊν. 

Το πλυντιριο κα ζχει ςφςτθμα υγειονομικοφ φραγμοφ μεταξφ των πλευρϊν (ακακάρτων – 

κακαρϊν). 

9. Πλεσ οι επιφάνειεσ του πλυντθρίου που ζρχονται ςε άμεςθ επαφι με το νερό κα είναι 

καταςκευαςμζνεσ από ανοξείδωτο χάλυβατφπου 304 ι 316. 

10. Το μθχάνθμα κα φζρει ενςωματωμζνο ενεργό ςφςτθμα θλεκτρονικισ ηυγαριάσ, όπου κατά τθν 

φόρτωςθ ο χειριςτισ κα βλζπει το βάροσ του ιματιςμοφ ςτθν οκόνθ του πλυντθρίου και κα 

ενθμερϊνεται για το αν ζχει κάνει ςωςτι πλιρωςθ του κάδου. Αυτόματα το μθχάνθμα απαραιτιτωσ 

να χρθςιμοποιεί τθν πλθροφορία του βάρουσ φόρτωςθσ, ϊςτε να ειςάγει ακριβϊσ τθν ανάλογθ 

ποςότθτα νεροφ, ϊςτε να εξοικονομείται νερό, ενζργεια και απορρυπαντικά (επί ποινι 

αποκλειςμοφ). 

11. Θ κίνθςθ του εςωτερικοφ κάδου κα επιτυγχάνεται με ζνα θλεκτροκινθτιρα ζωσ 16 kWο οποίοσ κα 

διακζτει μετατροπζα ςυχνότθτασ (FREQUENCYCONVERTER), και κα μπορεί να προγραμματίηεται και 

να περιςτρζφει το εςωτερικό τφμπανο με διαφορετικζσ ταχφτθτεσ για το πλφςιμο, για τθν ενδιάμεςθ 

φάςθ μεταξφ πλφςεων και για το τελικό ςτφψιμο. 

12. Ο ςυντελεςτισ φυγοκζντριςθσ κατά το τελικό ςτφψιμο κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον G300 και θ 

τελικι ταχφτθτα κατά το ςτφψιμο να είναι τουλάχιςτον 690 ςτροφζσ ανά λεπτό. 

13. Το μθχάνθμα να διακζτει ςφςτθμα πζδθςθσ ικανό για να ακινθτοποιεί τον κάδο από τθν υψθλι 

ταχφτθτα ςτυψίματοσ εντόσ 90 δευτερολζπτων. 

14. Ο κάδοσ, ο θλεκτροκινθτιρασ και το ςφςτθμα μετάδοςθσ τθσ κίνθςθσ πρζπει να βρίςκονται επάνω ςε 

ςφςτθμα ανάρτθςθσ και απόςβεςθσ των κραδαςμϊν, για τθν μθ μετάδοςι τουσ ςτα δομικά ςτοιχεία 

του κτιρίου. Θ εν λόγω απόςβεςθ των κραδαςμϊν κα επιτυγχάνεται μζςω 4 ειδικϊν πνευματικϊν 

ςτοιχείων (βαρζωσ τφπου αερόςακων) και αμορτιςζρ ιςορροπίασ. 

15. Θ μθχανι κα φζρει ςφςτθμα αυτόματου ςταματιματοσ ςε περίπτωςθ λειτουργίασ εκτόσ των ορίων 

ιςορροπίασ. 

16. Επίςθσ, ςτθν ακάκαρτθ πλευρά κα φζρει ολοκλθρωμζνο αυτόματο ςφςτθμα λειτουργίασ μζςω PLC, 

το οποίο να δζχεται τουλάχιςτον 30 προγράμματα πλφςθσ ςτθ μνιμθ του, για τθν πλφςθ όλων των 

ειδϊν ιματιςμοφ (ςφμμικτων υφαςμάτων, βαμβακερϊν/ςυνκετικϊν, βρϊμικων ροφχων, πολφ 

βρϊμικων ροφχων, χρωματιςτϊν, κλπ.). 

17. Μζςω του μικροχπολογιςτι κα είναι δυνατόσ ο προγραμματιςμόσ των κάτωκι παραμζτρων: 

• Ο χρόνοσ πλφςθσ, ο χρόνοσ ςτυψίματοσ και ο χρόνοσ τθσ αντίςτροφθσ περιςτροφισ του κάδου. 
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• Θ ταχφτθτα περιςτροφισ του κάδου κατά τθν φάςθ του πλυςίματοσ και κατά τθν φάςθ του 

ςτυψίματοσ. 

• Τθ ςτάκμθ του νεροφ απεριόριςτα όςον αφορά τθν αναλογία νεροφ ςε λίτρα / κιλά ιματιςμοφ και 

γραμμικισ ςτάκμθσ. 

• Οι κερμοκραςίεσ του νεροφ. 

• Θ διαδικαςία κρυϊματοσ του ιματιςμοφ (cool down mode), όςον αφορά τθν ταχφτθτα κακόδου 

κερμοκραςίασ. 

• Θ παροχι των απαραιτιτων ποςοτιτων απορρυπαντικϊν. 

18. Το πλυντιριο να διακζτει οκόνθ αφισ βαρζωσ τφπου τουλάχιςτον 4 ιντηϊν με γλϊςςα μενοφ ςτα 

Ελλθνικά ι Αγγλικά και να δίνεται θ δυνατότθτα ςφνδεςθσ με υπολογιςτι για εξαγωγι ςτατιςτικϊν. 

Στθν οκόνθ κα εμφανίηονται τα εξισ ςτοιχεία: 

 Τα διακζςιμα προγράμματα πλφςθσ και το πρόγραμμα πλφςθσ που ζχει επιλεγεί. 

 Το βάροσ του ιματιςμοφ τθν ςτιγμι που φορτϊνει ο χειριςτισ. 

 Ρλθροφορίεσ για τθν εξζλιξθ του προγράμματοσ πλφςθσ και δυνατότθτα να ελζγχου 

των βθμάτων που περιλαμβάνει κάκε πρόγραμμα.  

 Ενδείξεισ βλαβϊν και θμερολόγιο βλαβϊν. 

19. Πλεσ οι ςυνδζςεισ του πλυντθρίου κα βρίςκονται ςτο πάνω μζροσ οι οποίεσ κα είναι: 

- Τουλάχιςτον τρείσ αυτόματεσ πνευματικζσ βαλβίδεσ βαρζωσ τφπου παροχισ νεροφ ηεςτοφ,  κρφου 

ςκλθροφ και αποςκλθρυμζνου. 

- Αποχζτευςθ διαμζτρου τουλάχιςτον 100 χιλιοςτϊν. 

- Σφνδεςθ με πεπιεςμζνο αζρα. 

- Βάνα για λιψθ δείγματοσ νεροφ ςτο κάτω μζροσ του εξωτερικοφ τφμπανου. 

- Σφνδεςθ με ατμό με πίεςθσ λειτουργίασ από 2 ζωσ 8 bar. 

- Σφνδεςθ για τθν παροχι 6 υγρϊν χθμικϊν από εξωτερικό δοςομετρθτι. 

20. Για τθν παροχι των απορρυπαντικϊν το πλυντιριο κα φζρει ςαπουνοκικθ ανοξείδωτθ τφπου 304 ι 

316 με 5 διαμερίςματα τουλάχιςτον. Τα διαμερίςματα κα προορίηονται για απορρυπαντικό ςε μορφι 

ςκόνθσ και υγρό απορρυπαντικό. 

21. Ο κόρυβοσ λειτουργίασ κα είναι ζωσ 85dB(Α) κατά μζγιςτο. 

22. Οι εξωτερικζσ διαςτάςεισ του μθχανιματοσ δεν πρζπει να ξεπερνοφν 2,3 χ 1,6 χ 2,5 μζτρα φψοσ.  

23. Θ θλεκτρικι ςφνδεςθ του μθχανιματοσ κα είναι 400V/ 50 Hz/ 3Ν. 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ - (Επί ποινι αποκλειςμοφ) 

1. Ο προμθκευτισ κα αναλάβει πλιρωσ τθν αποξιλωςθ του υπαρχόντων μθχανθμάτων κα 

τα παραλάβει με δικά του ζξοδα όπωσ λειτουργοφν ςιμερα και κα τα μεταφζρει εκτόσ ςε 

χϊρο του Νοςοκομείου που κα υποδείξει θ Τεχνικι Υπθρεςία . 
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2. Ο προμθκευτισ κα αναλάβει πλιρωσ τθν εγκατάςταςθ του νζου εξοπλιςμοφ, τθν τοπικι 

τροποποίθςθ και τθν ςφνδεςθ τουσ με τα υπάρχοντα δίκτυα υποδομϊν που παρζχει το 

Νοςοκομείο. Ειδικά για τα πλυντιρια ιματιςμοφ ο προμθκευτισ κα προβεί ςτισ ανάλογεσ 

οικοδομικζσ τροποποιιςεισ ( π.χ αποκατάςταςθ δαπζδων, ψευδοροφϊν, τοιχοποιία κ.α) 

ϊςτε τα μθχανιματα να ενςωματωκοφν ςτο τοιχίο διαχωριςμοφ κακαρϊν-ακάκαρτων. 

3. Ο προμθκευτισ κα πρζπει να ζχει επιςκεφκεί το χϊρο και να λάβει γνϊςθ των 

ςυνκθκϊν και να παραλάβει εγγραφι βεβαίωςθ επίςκεψθσ από τθν τεχνικι υπθρεςία 

του νοςοκομείου τθν οποία κα υποβάλει ςτον διαγωνιςμό. 

Σε περίπτωςθ που απαιτθκεί αφξθςθ θλεκτρικισ παροχισ πζραν τθσ υπάρχουςασ 

(πλθςιζςτεροσ υποςτακμόσ), το κόςτοσ αυτισ (υλικά, εργαςίεσ) επιβαρφνει τον Ανάδοχο. 

Σε περίπτωςθ που απαιτθκεί αφξθςθ παροχισ νεροφ πζραν τθσ υπάρχουςασ, το κόςτοσ αυτισ 

(υλικά, εργαςίεσ) επιβαρφνει τον ανάδοχο. 

4. Ο προμθκευτισ κα παρζχει επαρκι εκπαίδευςθ ςτο προςωπικό του Νοςοκομείου 

(χειριςτζσ και τεχνικοφσ) για τουλάχιςτον 5 θμζρεσ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

εγκατάςταςθσ και τθν ζναρξθ λειτουργίασ. 

5. Ο καταςκευαςτικόσ οίκοσ υποχρεωτικά πρζπει να εκδίδει Διλωςθ Συμμόρφωςθσ (CE) για 

τα προϊόντα του. Δθλϊςεισ Συμμόρφωςθσ CE από τρίτουσ φορείσ απορρίπτονται. 

Πλα τα μθχανιματα πρζπει να είναι καινοφργια, και να καταςκευάηονται εξολοκλιρου 

αποδεδειγμζνα εντόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

6. Πλα εγχειρίδια λειτουργία των μθχανθμάτων κα παραδοκοφν ςε θλεκτρονικι μορφι ςτα 

Ελλθνικά και ςτα Αγγλικά ςτθν Τεχνικι Υπθρεςία του Νοςοκομείου. 

Να κατατεκεί ο επίςθμοσ κατάλογοσ των ανταλλακτικϊν του καταςκευαςτι και θ διαςκόρπιςθ 

του μθχανιματοσ. 

7. Στθν τεχνικι προςφορά κα πρζπει απαραίτθτα να κατατεκεί αναλυτικό ςχζδιο του 

χϊρου εγκατάςταςθσ με κάτοψθ και πλαϊνι όψθ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ και 

να αναφζρονται με λεπτομζρεια όλα τα ςθμεία ςφνδεςθσ του εξοπλιςμοφ. 

8. Θ προμθκεφτρια εταιρεία κα πρζπει να κατακζςει αναλυτικι λίςτα τεχνικϊν με ςχετικζσ 

ειδικότθτεσ κεωρθμζνθ από τθν αρμόδια υπθρεςία ΕΓΑΝΘ. Ο ςυμμετζχων πρζπει 

απαραιτιτωσ να διακζτει μόνιμο ειδικευμζνο τεχνικό προςωπικό, με τθν πιςτοποίθςθ 

αποδεδειγμζνθσ εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ αυτοφ από τθν καταςκευάςτρια 

εταιρεία, ςε αντίκετθ περίπτωςθ θ προςφορά κα απορρίπτεται.  Τα πιςτοποιθτικά 

εκπαίδευςθσ τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ κα πρζπει να είναι ονομαςτικά και κα 

υποβλθκοφν υποχρεωτικά ςτον τεχνικό φάκελο που κα κατατεκεί. 
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9. Οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να κατακζςουν βεβαίωςθ ότι ζχουν εγκαταςτιςει τα 

τελευταία 3 χρόνια αντίςτοιχα μθχανιματα παρεμφεροφσ τεχνολογίασ (τουλάχιςτον 

τρεισ ςυμβάςεισ), ςε δθμόςιο / ιδιωτικό Φορζα. 

10. Τα μθχανιματα να ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ διλωςθ του προμθκευτι για 

διακεςιμότθτα ανταλλακτικϊν για τουλάχιςτον 10 ζτθ. 

11. Πλα τα μθχανιματα κα ςυνοδεφονται από εγγφθςθ και ςυντιρθςθ 2 ετϊν, ςφμφωνα με 

τον καταςκευαςτι και θ οποία κα ξεκινάει από τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ. 

12. Ο προμθκευτισ  υποχρεοφται να κατακζςει ζγκυρο πιςτοποιθτικό ISO 9001 ςε ιςχφ, από 

φορζα ο οποίοσ είναι διαπιςτευμζνοσ από το Ε.ΣΥ.Δ. 

13. Ο χρόνοσ παράδοςθσ (αποξιλωςθσ, εγκατάςταςθσ, κζςθσ ςε λειτουργία) του εξοπλιςμοφ ςε 

πλιρθ λειτουργία από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ κακορίηεται ςε 90 θμερολογιακζσ θμζρεσ, 

ωςτόςο ο χρόνοσ που κα ζχει ςτθν διάκεςθ του ο προμθκευτισ για τθν αποξιλωςθ, τθν 

εγκατάςταςθ και τθν κζςθ ςε λειτουργία κακορίηεται ςτισ 30 θμερολογιακζσ μζρεσ. 

14. Στον τεχνικό φάκελο κα γίνουν δεκτά μόνο επίςθμα εμπορικά και τεχνικά φυλλάδια 

(γίνονται δεκτά και ςε θλεκτρονικι μορφι) τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ και όχι 

αντιπροςϊπου ι τρίτων διαμεςολαβοφντων, ϊςτε να ελεγχκεί θ αρτιότθτα του 

προςφερόμενου μθχανιματοσ. Ψωτοτυπίεσ και μθ επίςθμα φυλλάδια του καταςκευαςτι 

δεν κα γίνουν δεκτά και θ προςφορά κα απορριφκεί. Ο φορζασ διατθρεί πλιρθ δικαίωμα 

ελζγχου του καταςκευαςτι ωσ προσ τθν ορκότθτα και τθν αξιοπιςτία του μθχανιματοσ που 

καταςκευάηει. 

15. Το ΨΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΨΫΣΘΣ κα περιλαμβάνει το ςφνολο των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και 

των ειδικϊν όρων τθσ διακιρυξθσ, όλεσ οι απαντιςεισ ανά πρόταςθ κα αναφζρονται με 

παραπομπι και τεκμθρίωςθ ςτα επίςθμα προςπζκτουσ, τεχνικά φυλλάδια και manualτου 

καταςκευαςτι. Αναφορζσ που κα απαντοφν μονολεκτικά ΝΑΙ ι ςυμφωνοφμε κλπ. χωρίσ 

τεκμθρίωςθ και πλιρθ παραπομπι ςε προςπζκτουσ κα αποκλείονται. 

16. Σε περίπτωςθ που ο προμθκευτισ - καταςκευαςτισ δεν διακζτει manual χριςθσ ςε 

ελλθνικι γλϊςςα κα πρζπει να τα κατακζςει μεταφραςμζνα. 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ 3: ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΟ ΤΑΧΥ- ΣΤΕΓΝΩΤΘΙΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 55 ΚΙΛΩΝ, ΑΤΜΟΥ 

1. Το ςτεγνωτιριο απαραιτιτωσ να είναι βαριάσ βιομθχανικισ καταςκευισ, προορίηεται 

φορτϊνεται χειροκίνθτα και να ςτεγνϊνει πλιρωσ διαφορετικά είδθ ιματιςμοφ. 

Θα ςτθρίηεται ςε βάςθ ι πζλματα φψουσ τουλάχιςτον 15 εκατοςτϊν για αποφυγι διάβρωςθσ και 

τθν δυνατότθτα κακαριςμοφ. 
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2. Ο εςωτερικό κάδοσ του μθχανιματοσ πρζπει να είναι καταςκευαςμζνοσ απαραίτθτα από 

ανοξείδωτο χάλυβα, τφπου 304 ι 316, με πυκνι διάτρθςθ για τθν καλφτερθ κυκλοφορία του 

αζρα, οφτωσ ϊςτε να επιτυγχάνεται γρθγορότερο ςτζγνωμα. 

3. Ο κάδοσ να ζχει ελάχιςτθ διάμετρο 1.300 χιλιοςτά, ο ςυνολικόσ όγκοσ φόρτωςθσ να είναι 

τουλάχιςτον1.250 λίτρα, ϊςτε θ χωρθτικότθτα του ςτεγνωτθρίου να είναι 50 κιλά ξθροφ 

ιματιςμοφ τουλάχιςτον με ςυντελεςτι φορτϊςεωσ 1:25. Τα παραπάνω ςτοιχεία κα πρζπει 

υποχρεωτικά να αναφζρονται ςτα τεχνικά φυλλάδια που κα κατατεκοφν. 

4. Θ ςτιριξθ και θ περιςτροφι του εςωτερικοφ τυμπάνου να είναι βαρζωσ τφπου να υπάρχει 

ομαλι κίνθςθ και ακριβισ περιςτροφι. 

5. Θ περιςτροφι του εςωτερικοφ τυμπάνου να είναι ελεγχόμενθ και προσ τισ δφο κατευκφνςεισ 

αλλά και κατά τθν ταχφτθτα περιςτροφισ μζςω inverter. 

6. Ο εξωτερικόσ κάδοσ εξωτερικά να φζρει κερμομόνωςθ για τθν ελαχιςτοποίθςθ απωλειϊν και 

διάχυςθσ κερμότθτασ ςτο περιβάλλον εργαςίασ. 

7. Το ςτοιχείο ατμοφ να είναι μεγάλο βιομθχανικοφ τφπου με απόδοςθ τουλάχιςτον 120 kW. Το 

ρεφμα του αζρα να ζχει ακτινικι κατεφκυνςθ προσ το τφμπανο, οφτωσ ϊςτε ο καυτόσ αζρασ να 

ζρχεται ςε επαφι με όςο το δυνατόν περιςςότερα ροφχα. 

8. Μετά το τζλοσ του προγράμματοσ ςτεγνϊματοσ να ενεργοποιείται αυτόματα το ςταδιακό 

κρφωμα του ιματιςμοφ (cooldown). 

9. Θ ςυγκράτθςθ του χνουδιοφ να γίνεται από ζνα μεγάλο φίλτρο χνουδιοφ υψθλισ αντοχισ το 

οποίο να είναι εφκολα προςβάςιμο για τον κακαριςμό του ςτο εμπρόσ κάτω μζροσ του 

μθχανιματοσ. 

10. Το ςτεγνωτιριο κα φζρει ολοκλθρωμζνο αυτόματο ςφςτθμα λειτουργίασ μζςω 

μικροχπολογιςτι PLC, ο οποίοσ ωσ ελάχιςτο να δζχεται τουλάχιςτον 30 προγράμματα 

ςτεγνϊματοσ ςτθ μνιμθ του, για των προγραμματιςμό όλων των αναγκϊν ςτεγνϊματοσ. 

11. Ο μικροεπεξεργαςτισ να ζχει τισ κάτωκι δυνατότθτεσ ελζγχου: 

• Ρρογραμματιςμόσ τθσ κερμοκραςίασ ι τθσ υγραςίασ που κα ζχει ο ιματιςμόσ για να 

ςταματάει το ςτζγνωμα. 

• Ρρογραμματιςμόσ των περιοδικϊν ςτροφϊν του εςωτερικοφ τυμπάνου προσ τθν μία αλλά και 

προσ τθν αντίκετθ κατεφκυνςθ. 

12. Το ςτεγνωτιριο μόλισ φτάςει ςτθ κερμοκραςία ι ςτθν υγραςία που ο ιματιςμόσ είναι ςτεγνόσ θ 

διαδικαςία ςτεγνϊματοσ αυτόματα κα ςταματά. 

13. Για λόγουσ αςφαλείασ το ςτεγνωτιριο κα πρζπει να φζρει τα παρακάτω αςφαλιςτικά ςυςτιματα: 

• Αυτόματο ςταμάτθμα ςε περίπτωςθ άνοιγμα τθσ πόρτασ κατά τθν λειτουργία προγράμματοσ. 

• Στθν πρόςοψθ του μθχανιματοσ να υπάρχει διακόπτθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ. 
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• Το μθχάνθμα ςε περίπτωςθ προβλιματοσ κα πρζπει να ειδοποιεί τουσ χειριςτζσ με θχθτικό ι 

οπτικό ςιμα και ζνδειξθ με κείμενο ςτθν οκόνθ του πίνακα ελζγχου για άμεςθ αναγνϊριςθ 

και επαναφορά του μθχανιματοσ ςτθν ςωςτι λειτουργία. 

14. Το πζρασ του προγράμματοσ κα γίνεται με θχθτικό ι οπτικό ςιμα. 

15. Πλεσ οι εξωτερικζσ και εςωτερικζσ επιφάνειεσ του μθχανιματοσ να είναι βαμμζνεσ μζςα ζξω με  

ειδικι βαφι του αντζχει ςτον υγρό περιβάλλον και τισ καταπονιςεισ. 

16. Ο κόρυβοσ λειτουργίασ να είναι λιγότερο από 76 db(A) κατά τθν λειτουργία του ςτεγνϊματοσ. 

17. Πλεσ οι ςυνδζςεισ του ςτεγνωτθρίου περίπου κα είναι: 

• Σφνδεςθ με κανάλι απαγωγισ διαμζτρου 300 χιλιοςτϊν περίπου. 

• Σφνδεςθ με ατμό με πίεςθσ λειτουργίασ από 2 ζωσ 8 bar. 

18. Το φψοσ του μθχανιματοσ δεν πρζπει να ξεπερνά τα 2,8 μζτρα. 

19. Θ θλεκτρικι ςφνδεςθ του μθχανιματοσ κα είναι 400V/ 50 Hz/ 3Ν  

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ - (Επί ποινι αποκλειςμοφ) 

1. Ο προμθκευτισ κα αναλάβει πλιρωσ τθν αποξιλωςθ του υπαρχόντων μθχανθμάτων κα τα 

παραλάβει με δικά του ζξοδα όπωσ λειτουργοφν ςιμερα και κα τα μεταφζρει εκτόσ ςε χϊρο 

του Νοςοκομείου που κα υποδείξει θ Τεχνικι Υπθρεςία . 

2. Ο προμθκευτισ κα αναλάβει πλιρωσ τθν εγκατάςταςθ του νζου εξοπλιςμοφ, τθν τοπικι 

τροποποίθςθ και τθν ςφνδεςθ τουσ με τα υπάρχοντα δίκτυα υποδομϊν που παρζχει το 

Νοςοκομείο και κα προβεί ςτισ ανάλογεσ οικοδομικζσ τροποποιιςεισ( π.χ αποκατάςταςθ 

δαπζδων, ψευδοροφϊν, τοιχοποιία κ.α). 

3. Ο προμθκευτισ κα πρζπει να ζχει επιςκεφκεί το χϊρο και να λάβει γνϊςθ των ςυνκθκϊν 

και να παραλάβει εγγραφι βεβαίωςθ επίςκεψθσ από τθν τεχνικι υπθρεςία του 

νοςοκομείου τθν οποία κα υποβάλει ςτον διαγωνιςμό. 

Σε περίπτωςθ που απαιτθκεί αφξθςθ θλεκτρικισ παροχισ πζραν τθσ υπάρχουςασ 

(πλθςιζςτεροσ υποςτακμόσ), το κόςτοσ αυτισ (υλικά, εργαςίεσ) επιβαρφνει τον Ανάδοχο. 

Σε περίπτωςθ που απαιτθκεί αφξθςθ παροχισ νεροφ πζραν τθσ υπάρχουςασ, το κόςτοσ 

αυτισ (υλικά, εργαςίεσ) επιβαρφνει τον ανάδοχο. 

4. Ο προμθκευτισ κα παρζχει επαρκι εκπαίδευςθ ςτο προςωπικό του Νοςοκομείου (χειριςτζσ 

και τεχνικοφσ) για τουλάχιςτον 5 θμζρεσ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εγκατάςταςθσ και τθν 

ζναρξθ λειτουργίασ. 

5. Ο καταςκευαςτικόσ οίκοσ υποχρεωτικά πρζπει να διακζτει Διλωςθ Συμμόρφωςθσ ΕΚ (CE) για 

τα προϊόντα του ςυνοδευόμενθ από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και επικφρωςθ 

από δικθγόρο. 
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Πλα τα μθχανιματα πρζπει να είναι καινοφργια, και να καταςκευάηονται εξολοκλιρου 

αποδεδειγμζνα εντόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

6. Πλα εγχειρίδια λειτουργία των. μθχανθμάτων κα παραδοκοφν ςε θλεκτρονικι μορφι ςτα 

Ελλθνικά και ςτα Αγγλικά ςτθν Τεχνικι Υπθρεςία του Νοςοκομείου. 

Να κατατεκεί ο επίςθμοσ κατάλογοσ των ανταλλακτικϊν του καταςκευαςτι και θ διαςκόρπιςθ 

του μθχανιματοσ. 

7. Στθν τεχνικι προςφορά κα πρζπει απαραίτθτα να κατατεκεί αναλυτικό ςχζδιο του χϊρου 

εγκατάςταςθσ με κάτοψθ και πλαϊνι όψθ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ και να 

αναφζρονται με λεπτομζρεια όλα τα ςθμεία ςφνδεςθσ του εξοπλιςμοφ. 

8. Θ προμθκεφτρια εταιρεία κα πρζπει να κατακζςει αναλυτικι λίςτα τεχνικϊν με ςχετικζσ 

ειδικότθτεσ κεωρθμζνθ από τθν αρμόδια υπθρεςία ΕΓΑΝΘ. Ο ςυμμετζχων πρζπει 

απαραιτιτωσ να διακζτει μόνιμο ειδικευμζνο τεχνικό προςωπικό, με τθν πιςτοποίθςθ 

αποδεδειγμζνθσ εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ αυτοφ από τθν καταςκευάςτρια εταιρεία, ςε 

αντίκετθ περίπτωςθ θ προςφορά κα απορρίπτεται.  Τα πιςτοποιθτικά εκπαίδευςθσ τθσ 

καταςκευάςτριασ εταιρείασ κα πρζπει να είναι ονομαςτικά και κα υποβλθκοφν 

υποχρεωτικά ςτον τεχνικό φάκελο που κα κατατεκεί. 

9. Οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να κατακζςουν βεβαίωςθ ότι ζχουν εγκαταςτιςει τα τελευταία 

3 χρόνια αντίςτοιχα μθχανιματα παρεμφεροφσ τεχνολογίασ (τουλάχιςτον τρεισ ςυμβάςεισ), 

ςε δθμόςιο / ιδιωτικό Φορζα. 

10. Τα μθχανιματα να ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ διλωςθ του προμθκευτι για διακεςιμότθτα 

ανταλλακτικϊν για τουλάχιςτον 10 ζτθ. 

11. Πλα τα μθχανιματα κα ςυνοδεφονται από εγγφθςθ 2 ετϊν θ οποία κα ξεκινάει από τθν 

θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ. 

12. Ο προμθκευτισ  υποχρεοφται να κατακζςει ζγκυρο πιςτοποιθτικό ISO 9001 ςε ιςχφ, από φορζα ο 

οποίοσ είναι διαπιςτευμζνοσ από το Ε.ΣΥ.Δ. 

13. Ο χρόνοσ παράδοςθσ (αποξιλωςθσ, εγκατάςταςθσ, κζςθσ ςε λειτουργία) του εξοπλιςμοφ ςε 

πλιρθ λειτουργία από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ κακορίηεται ςε 90 θμερολογιακζσ θμζρεσ, 

ωςτόςο ο χρόνοσ που κα ζχει ςτθν διάκεςθ του ο προμθκευτισ για τθν αποξιλωςθ, τθν 

εγκατάςταςθ και τθν κζςθ ςε λειτουργία κακορίηεται ςτισ 30 θμερολογιακζσ μζρεσ. 

14. Στον τεχνικό φάκελο κα γίνουν δεκτά μόνο επίςθμα εμπορικά και τεχνικά φυλλάδια (γίνονται 

δεκτά και ςε θλεκτρονικι μορφι) τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ και όχι αντιπροςϊπου ι 

τρίτων διαμεςολαβοφντων, ϊςτε να ελεγχκεί θ αρτιότθτα του προςφερόμενου μθχανιματοσ. 

Ψωτοτυπίεσ και μθ επίςθμα φυλλάδια του καταςκευαςτι δεν κα γίνουν δεκτά και θ προςφορά 

κα απορριφκεί.   
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Ο φορζασ διατθρεί πλιρθ δικαίωμα ελζγχου του καταςκευαςτι ωσ προσ τθν ορκότθτα και τθν 

αξιοπιςτία του μθχανιματοσ που καταςκευάηει. 

15. Το ΨΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΨΫΣΘΣ κα περιλαμβάνει το ςφνολο των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και των 

ειδικϊν όρων τθσ διακιρυξθσ, όλεσ οι απαντιςεισ ανά πρόταςθ κα αναφζρονται με 

παραπομπι και τεκμθρίωςθ ςτα επίςθμα προςπζκτουσ, τεχνικά φυλλάδια και manualτου 

καταςκευαςτι. Αναφορζσ που κα απαντοφν μονολεκτικά ΝΑΙ ι ςυμφωνοφμε κλπ. χωρίσ 

τεκμθρίωςθ και πλιρθ παραπομπι ςε προςπζκτουσ κα αποκλείονται. 

16. Σε περίπτωςθ που ο προμθκευτισ - καταςκευαςτισ δεν διακζτει manual χριςθσ ςε ελλθνικι 

γλϊςςα κα πρζπει να τα κατακζςει μεταφραςμζνα. 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ 4:ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΟ ΣΥΓΚΟΤΘΜΑ ΣΙΔΕΩΜΑΤΟΣ (ΤΟΦΟΔΟΤΙΚΘΣ ΜΟΝΟΥ ΚΥΛΙΝΔΟΥ 

ΣΙΔΕΩΤΘΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΡΛΩΤΙΚΘΣ-ΣΤΟΙΒΑΚΤΙΚΘΣ ΜΘΧΑΝΘΣ) (Τα μθχανιματα κα αποτελοφν ενιαίο 

ςετ) 

1. Κατάκεςθ κάτοψθσ χωροκζτθςθσ ςυγκροτιματοσ ςιδερϊματοσ με μζγιςτο μικοσ όχι παραπάνω 

από 7μζτρα. 

 

4.1 ΒΙΟΜΘΩΑΝΙΚΟΥ ΤΥΡΟΥ ΤΟΨΟΔΟΤΙΚΘ ΜΘΩΑΝΘ ΣΕΝΤΟΝΙΫΝ ΤΙΫΝ ΘΕΣΕΫΝ 

2. Θ τροφοδοτικι μθχανι ςεντονιϊν πρζπει να είναι βαριάσ βιομθχανικισ καταςκευισ. 

3. Θ μθχανι προορίηεται να τοποκετθκεί εμπρόσ από το ςιδερωτιριο για τθν αυτόματθ 

τροφοδότθςθ ςεντονιϊν προσ το ςιδερωτιριο. 

4. Το μθχάνθμα κα ζχει τρεισ ςτακμοφσ (κζςεισ) αυτόματθσ τροφοδοςίασ ςτθν πρόςοψθ του. 

5. Ο κάκε ζνασ χειριςτισ κα ζχει μπροςτά του δφο πιάςτρεσ (1 ςετ από μθχανικά μανταλάκια) ςτισ 

οποίεσ κα ειςάγει τισ δφο άκρεσ τθσ μιασ πλευράσ ενόσ ςεντονιοφ, ςτθν ςυνζχεια οι πιάςτρεσ κα 

ενεργοποιοφνται, κα ςθκϊνουν το ςεντόνι, κα το ανοίγουν, κα το φζρνουν ςτο κζντρο και κα το 

εναποκζτουν επάνω ςτουσ ιμάντεσ τροφοδοςίασ οι οποίοι ζχουν κίνθςθ με κατεφκυνςθ προσ το 

ςιδερωτιριο. 

6. Τθν παράδοςθ του τεντωμζνου ςεντονιοφ από τισ πιάςτρεσ ςτουσ ιμάντεσ τροφοδοςίασ κα τθν 

αναλαμβάνει μθχανικόσ ι πνευματικόσ μθχανιςμόσ. 

7. Ολόκλθρθ θ παραπάνω λειτουργία κα επιτυγχάνεται αυτόματα με ςυγχρονιςμό χωρίσ να 

παρατθροφνται διακοπζσ ι κολλιματα. 

8. Το ςφςτθμα ανοίγματοσ των ςεντονιϊν κα πρζπει φζρει inverterτο οποίο κα ελζγχει βθματικοφσ 

θλεκτροκινθτιρεσ τφπου servodrive ζτςι ϊςτε να μπορεί να προγραμματιςτεί με ακρίβεια θ 

ταχφτθτα και θ δφναμθ ανοίγματοσ των ςεντονιϊν για να μθν ςχίηονται κατά τθν διαδικαςία. 
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9. Πλοι οι ιμάντεσ μετάδοςθσ κίνθςθσ που χρθςιμοποιεί ο μθχανιςμόσ ανοίγματοσ πρζπει να είναι 

οδοντωτοί, ϊςτε να ζχουν ακρίβεια ελζγχου των κινιςεων. 

10. Το κακαρό ωφζλιμο πλάτοσ εργαςίασ τθσ τροφοδοτικισ μθχανισ πρζπει να είναι 3.000 χιλιοςτά, 

ϊςτε να δζχεται ςεντόνια ςτθν αυτόματθ λειτουργία μζγιςτου μικουσ 2.900 χιλιοςτά. Θ μθχανι 

πρζπει να ζχει απόδοςθ κατ' ελάχιςτο 1.000 τεμάχια τθν ϊρα. 

11. Κάτω από τουσ ιμάντεσ τροφοδοςίασ ςτο εμπρόσ μζροσ του μθχανιματοσ να υπάρχει χοάνθ 

αναρρόφθςθσ. Τα χνοφδια που κα αποδεςμεφονται από το ςεντόνι κα τα ςυλλζγει ςε ειδικό 

διαμζριςμα. 

12. Εςωτερικά τθσ χοάνθσ vacuumπρζπει να υπάρχει αιςκθτιριο το οποίο κα ςταματά κάκε 

λειτουργία ολόκλθρθσ τθσ γραμμισ ςιδερωτιριου ςε περίπτωςθ που τροφοδοτθκεί εςφαλμζνα ο 

ιματιςμόσ. 

13. Ανάμεςα ςτθν χοάνθ αναρρόφθςθσ και τουσ ιμάντεσ τροφοδοςίασ κατά μικοσ τθσ εμπρόσ 

πλευράσ του μθχανιματοσ κα πρζπει να υπάρχει ζνα ςετ από βοφρτςεσ τφπου ιμάντα. Οι 

βοφρτςεσ κα ζχουν κίνθςθ από το μζςω του μθχανιματοσ προσ τα ζξω και κα βουρτςίηουν τα 

ςεντόνια ανοίγοντασ τα ρεβζρ τουσ, αποδεςμεφοντασ τα κολλθμζνα χνοφδια πάνω από τον 

ιματιςμό. Οι βοφρτςεσ πρζπει να ενεργοποιοφνται αυτόματα όταν ανιχνεφεται ιματιςμόσ προσ 

τροφοδοςία. 

14. Το ςφςτθμα αυτόματθσ τροφοδοςίασ κα πρζπει να ανατρζπεται προσ τα πάνω και ταυτόχρονα το 

τραπζηι τροφοδοςίασ να χαμθλϊνει ςε εργονομικό φψοσ, ϊςτε οι χειριςτζσ να μποροφν να 

τροφοδοτιςουν χειροκίνθτα μικρότερα τεμάχια ιματιςμοφ απευκείασ επάνω ςτουσ ιμάντεσ 

τροφοδοςίασ. Θ χοάνθ αναρρόφθςθσ κα πρζπει να προςαρμόηει το φψοσ τθσ ανάλογα ϊςτε το 

vacuumνα βρίςκετε ςε λειτουργία. 

15. Σε κάκε ζνα από τουσ τρείσ ςτακμοφσ τροφοδοςίασ ςεντονιϊν κα πρζπει να υπάρχει ζνα κουμπί 

απόρριψθσ λερωμζνου ιματιςμοφ, ϊςτε με τθν ενεργοποίθςι του, ο χειριςτισ κα ειδοποιεί το 

μθχάνθμα ότι το τεμάχιο αυτό είναι λερωμζνο, το μινυμα αυτό κα το λαμβάνει θ διπλωτικι 

μθχανι θ οποία κα οδθγεί το λερωμζνο τεμάχιο ςε άλλθ ζξοδο για να πάει για επανάπλυςθ. 

16. Το πίςω ρφγχοσ τθσ τροφοδοτικισ κα πρζπει να είναι κατάλλθλα διαμορφωμζνο οφτωσ ϊςτε να 

πλθςιάηει επάνω ςτουσ ιμάντεσ τροφοδοςίασ του ςιδερωτιριου και να παραδίδει ομοιόμορφα 

τον ιματιςμό. 

17. Θ τροφοδοτικι να είναι ζτοιμθ να ςυνδεκεί με το ςιδερωτιριο, να ςυγχρονίηεται αυτόματα θ 

ταχφτθτα ςιδερϊματοσ και να εναρμονίηονται οι λειτουργίεσ τθσ με των μθχανθμάτων που 

ακολουκοφν (ςιδερωτιριου και διπλωτικισ). 

18. Θ ταχφτθτα τθσ μθχανισ να μπορεί να ρυκμίηεται ςταδιακά ανά μζτρο το λεπτό, οφτωσ ϊςτε να 

μπορεί με ακρίβεια να ρυκμιςτεί θ επικυμθτι ταχφτθτα ςιδερϊματοσ.  
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19. Ο πίνακασ ελζγχου κα βρίςκεται ςε εμφανζσ και εφκολα προςβάςιμο ςθμείο ϊςτε να μπορεί να 

ελζγχεται και να επιλζγεται το κατάλλθλο πρόγραμμα τροφοδοςίασ - ςιδερϊματοσ. Ο πίνακασ 

ελζγχου κα ζχει κείμενο ςτα Ελλθνικά ι ςτα Αγγλικά για όλεσ τισ λειτουργίεσ του μθχανιματοσ 

ϊςτε να είναι εφκολα αναγνωρίςιμοσ ο χειριςμόσ. 

20. Θ επικοινωνία τθσ τροφοδοτικισ μθχανισ με το ςιδερωτιριο και τθν διπλωτικι μθχανι κα πρζπει 

να γίνεται μζςω πρωτοκόλλου επικοινωνιϊν Ethernet ι OPC Protocol, και να υπάρχει θ 

δυνατότθτα ςφνδεςθσ του μθχανιματοσ με τον καταςκευαςτι για τισ ανάγκεσ αναβακμίςεων 

λογιςμικοφ μζςω internet ι κφρασ USB. 

21. Θ οκόνθ να ζχει τθν δυνατότθτα να δείχνει τα διακζςιμα προγράμματα διπλϊματοσ και το 

πρόγραμμα διπλϊματοσ που ζχει επιλεχκεί. 

22. Στθν μνιμθ του επεξεργαςτι που κα φζρει το μθχάνθμα κα πρζπει να μποροφν να 

αποκθκεφονται τουλάχιςτον 10 προγράμματα αυτομάτου λειτουργίασ. 

23. Το μθχάνθμα ςε περίπτωςθ προβλιματοσ κα πρζπει να ειδοποιεί τουσ χειριςτζσ με θχθτικό ςιμα 

και ζνδειξθ γραφικϊν και κειμζνου ςτα Ελλθνικά ι Αγγλικά ςτθν οκόνθ του πίνακα ελζγχου για 

άμεςθ αναγνϊριςθ και επαναφορά του μθχανιματοσ ςτθν ςωςτι λειτουργία. 

24. Στθν πρόςοψθ του μθχανιματοσ κα πρζπει υποχρεωτικά να υπάρχουν διακόπτεσ ζκτακτθσ 

ανάγκθσ οι οποίοι να ςυνδζεται με το ςιδερωτιριο και τθν διπλωτικι μθχανι και ςε περίπτωςθ 

που ενεργοποιθκεί από τθν τροφοδοτικι να ςταματιςουν άμεςα όλα τα παραπάνω μθχανιματα. 

25. Πλεσ οι εξωτερικζσ και εςωτερικζσ επιφάνειεσ του μθχανιματοσ να είναι βαμμζνεσ μζςα ζξω με 

ειδικι βαφι του αντζχει ςτον υγρό περιβάλλον και τισ καταπονιςεισ. 

26. Ο κόρυβοσ λειτουργίασ κα είναι ζωσ 85 dB(Α) κατά μζγιςτο. 

27. Οι εξωτερικζσ διαςτάςεισ του μθχανιματοσ δεν πρζπει να ξεπερνοφν 2,8 μζτρα φψοσ. 

28. Θ θλεκτρικι ςφνδεςθ του μθχανιματοσ κα είναι 400V/ 50 Hz/ 3Ν. 

4.2 ΣΙΔΕΫΤΘΙΟ ΘΕΜΑΙΝΟΜΕΝΘΣ ΣΚΑΨΘΣ, ΕΝΟΣ ΚΥΛΙΝΔΟΥ ΔΙΑΜΕΤΟΥ 1200 ΩΙΛΙΟΣΤΫΝ, ΑΤΜΟΥ 

ΜΕ ΕΡΙΨΑΝΕΙΑ ΣΙΔΕΫΜΑΤΟΣ 3.00 ΜΕΤΑ 

 

1. Το ςιδερωτιριο απαραιτιτωσ να είναι βαριάσ βιομθχανικισ καταςκευισ, τφπου ςκάφθσ 

κερμαινόμενθ με ατμό, κατάλλθλο για το ςιδζρωμα και ςτζγνωμα ςεντονιϊν που περιζχουν 

υγραςία. 

2. Θ διάταξθ του ςιδερωτιριου πρζπει να φζρει κφλινδρο ςιδερϊματοσ ωφζλιμου μικουσ εργαςίασ 

300 εκατοςτϊν και θ διάμετροσ του να μθν είναι μικρότερθ των 120 εκατοςτϊν ϊςτε να 

επιτυγχάνετε ικανοποιθτικό και παραγωγικό ςιδζρωμα του ιματιςμοφ. 

3. Οι κφλινδροι ςτθν εξωτερικι τουσ επιφάνεια κα φζρουν ανοξείδωτθ ι γαλβανιηζ ελατθριωτι 

επζνδυςθ με νφχι για να ςυγκρατείται ςτακερά το πανί κατά τθν περιςτροφι του κυλίνδρου. Ενϊ 
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το πανί επζνδυςθσ των κυλίνδρων πρζπει να είναι από υλικό 100% ΝΟΜΕΩ ανκεκτικό ςε υψθλζσ 

κερμοκραςίεσ άνω των 200°C. Ρροςφορζσ με πολυεςτερικό πανί κα απορρίπτονται. 

4. Οι κερμαινόμενεσ ςκάφεσ κα είναι εφκαμπτεσ ςε όλο το μικοσ τουσ και κατά το κατζβαςμα κα 

αγκαλιάηουν τουσ κυλίνδρουσ δθμιουργϊντασ ιςχυρι και ομοιόμορφθ κερμοεπαφι. 

5. Οι δφο ςκάφεσ κα ενϊνονται με γζφυρα οποία κα είναι πλιρωσ ενεργι και κερμαινόμενθ με 

ατμό για να ςυντελεί ςτθν εξάτμιςθ τθσ υγραςίασ που περιζχουν τα ςεντόνια. 

6. Εςωτερικά του μθχανιματοσ οι ςωλθνϊςεισ παροχισ ατμοφ, ςυμπυκνωμάτων και απαγωγισ 

πρζπει υποχρεωτικά να είναι μονωμζνεσ για να ελαχιςτοποιοφνται οι απϊλειεσ και οι εκπομπζσ 

κερμότθτασ, ζτςι ϊςτε να διατθρείται θ υψθλι απόδοςθ του ςιδερωτιριου και καλφτερο 

περιβάλλον εργαςίασ. 

7. Ράνω από τουσ κυλίνδρουσ το ςιδερωτιριο κα φζρει απαραίτθτα καλφμματα προςταςίασ ϊςτε 

να μθν επιτρζπεται θ διάχυςθ κερμοκραςίασ και υγραςίασ από τθν εξάτμιςθ του νεροφ ςτον 

περιβάλλοντα χϊρο. 

8. Είτε ο κφλινδροσ είτε θ ςκάφθ κα ςτθρίηονται ςε αυτόματο μθχανιςμό ανόδου και κακόδου ο 

οποίοσ κα φζρει πνευματικά ζμβολα βαρζωσ τφπου, το ςφςτθμα των πνευματικϊν εμβόλων κα 

πρζπει βρίςκεται εκτόσ του πλαιςίου για να μποροφν οι τεχνικοί να ζχουν εφκολθ και γριγορθ 

πρόςβαςθ τθν ϊρα τθσ ςυντιρθςθσ. 

9. Ο θλεκτροκινθτιρασ και ο θλεκτρολογικόσ πίνακασ κα βρίςκετε εκτόσ του μθχανιματοσ ςε κρφα 

περιοχι ςε εφκολα προςβάςιμο ςθμείο, ϊςτε να προςτατεφονται και να μθν υπερκερμαίνονται. 

10. Το κιβϊτιο ταχυτιτων (μειωτιρασ κίνθςθσ) κα είναι κλειςτοφ τφπου για τθν αποφυγι 

ςυςςϊρευςθσ χνουδιοφ, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ ομαλι και ακριβισ λειτουργία του 

ςιδερωτιριου χωρίσ να υπάρχουν ενδείξεισ ολίςκθςθσ. 

11. Το ςιδερωτιριο κα φζρει ολοκλθρωμζνο αυτόματο ςφςτθμα λειτουργίασ μζςω μικροχπολογιςτι 

PLC, φζρει οκόνθ βαρζωσ χριςθσ όπου κα πρζπει εμφανίηονται τα εξισ ςτοιχεία: 

• Θερμοκραςία ςκάφθσ. 

• Θ ταχφτθτα του ςιδερϊματοσ. 

• Θ ζνδειξθ κερμοκραςίασ ειςερχόμενου ατμοφ. 

• Θ ζνδειξθ κερμοκραςίασ του απαγομζνου αζρα μζςα από τουσ κυλίνδρουσ. 

• Θ ταχφτθτα του ςιδερωτιριου κα ρυκμίηεται θλεκτρονικά μζςω inverterςε οποιαδιποτε 

ταχφτθτα από τον πίνακα ελζγχου. 

12. Για τθν τροφοδοςία των ςεντονιϊν το ςιδερωτιριο κα φζρει ςτθν εμπρόσ πλευρά του 

μεταφορικοφσ ιμάντεσ τροφοδοςίασ. Το φψοσ των μεταφορικϊν ταινιϊν του ςιδερωτιριου 

κα είναι κατάλλθλο για να δεχτεί τροφοδοτικι μθχανι και να παραλαμβάνει αυτόματα τα 

ςεντόνια. 
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13. Στο πάνω μζροσ του ςιδερωτιριου κα πρζπει να παρζχετε ξεχωριςτό χειριςτιριο για τθν 

περιςτροφι των κυλίνδρων που να ενεργοποιεί τθν περιςτροφι τουσ για τθν εφκολθ αλλαγι 

από ζνα άτομο των ταινιϊν αποκόλλθςθσ. 

14. Το πίςω μζροσ του ςιδερωτιριου είναι ζτοιμο να ςυνδεκεί με διπλωτικι μθχανι και να δίνει 

δυνατότθτα θλεκτρονικοφ ςυγχρονιςμοφ ταχφτθτασ. 

15. Θ επικοινωνία τθσ τροφοδοτικισ μθχανισ με το ςιδερωτιριο και τθνδιπλωτικι μθχανι κα 

πρζπει να γίνεται μζςω πρωτοκόλλου επικοινωνιϊν Ethernet ι OPC Protocol, και να υπάρχει 

θ δυνατότθτα ςφνδεςθσ του μθχανιματοσ με τον καταςκευαςτι για τισ ανάγκεσ 

αναβακμίςεων λογιςμικοφ μζςω internet ι κφρασ USB. 

16. Πλεσ οι εξωτερικζσ και εςωτερικζσ επιφάνειεσ του μθχανιματοσ να είναι βαμμζνεσ μζςα ζξω 

με ειδικι βαφι του αντζχει ςτον υγρό περιβάλλον και τισ καταπονιςεισ. 

17. Ρα λόγουσ αςφαλείασ το ςιδερωτιριο κα πρζπει να φζρει τα παρακάτω αςφαλιςτικά 

ςυςτιματα: 

• Σε κάκε πλευρά του μθχανιματοσ κα υπάρχουν διακόπτεσ ζκτακτθσ ανάγκθσ ζνασ ςε κάκε γωνία 

οι οποίοι κα είναι διαςυνδεδεμζνοι με τροφοδοτικι και διπλωτικι. 

• Το μθχάνθμα ςε περίπτωςθ προβλιματοσ κα πρζπει να ειδοποιεί τουσ χειριςτζσ με θχθτικό 

ςιμα και ζνδειξθ με κείμενο ςτθν οκόνθ του πίνακα ελζγχου για άμεςθ αναγνϊριςθ και 

επαναφορά του μθχανιματοσ ςτθν ςωςτι λειτουργία. 

• Στθν πάνω πλευρά του μθχανιματοσ να υπάρχει περιφερικό κάγκελο αςφαλείασ με πόρτα και 

ςκάλα πρόςβαςθσ. 

18. Ο κόρυβοσ λειτουργίασ κα είναι ζωσ 85 dB(Α) κατά μζγιςτο. 

19. Οι εξωτερικζσ διαςτάςεισ του μθχανιματοσ δεν πρζπει να ξεπερνοφν 2,8 μζτρα φψοσ. 

20. Πλεσ οι ςυνδζςεισ του ςιδερωτιριου κα είναι: 

• Σφνδεςθμε κανάλι απαγωγισ. 

• Σφνδεςθμε πεπιεςμζνο αζρα. 

• Σφνδεςθ με τθν υπάρχουςα παροχι ατμοφ με πίεςθσ λειτουργίασ ζωσ 8 bar. Αν απαιτθκεί 

προςαρμογι ςφνδεςθσ, τα ζξοδα (υλικά , εργαςία) επιβαρφνουν τον ανάδοχο. 

• Σφνδεςθ με τθν υπάρχουςα παροχι ςυμπυκνωμάτων ατμοφ. Αν απαιτθκεί προςαρμογι ςφνδεςθσ, 

τα ζξοδα (υλικά , εργαςία) επιβαρφνουν τον ανάδοχο. 

21. Θ θλεκτρικι ςφνδεςθ του μθχανιματοσ κα είναι 400V/ 50 Hz/ 3Ν. 

4.3 ΒΙΟΜΘΩΑΝΙΚΟΥ ΤΥΡΟΥ ΔΙΡΛΫΤΙΚΘ ΜΘΩΑΝΘ ΣΕΝΤΟΝΙΫΝ ΜΕ ΣΤΟΙΒΑΚΤΙΚΟ ΜΘΩΑΝΙΣΜΟ ΚΑΙ 

ΔΙΡΛΫΜΑ ΣΕΝΤΟΝΙΫΝ ΚΑΙ ΜΙΚΫΝ ΤΕΜΑΩΙΫΝ 
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1. Θ διπλωτικι μθχανι ςεντονιϊν απαραιτιτωσ να είναι βαριάσ βιομθχανικισ καταςκευισ, 

προορίηεται να προςαρμοςτεί πίςω από ςιδερωτιριο, να παραλαμβάνει αυτόματα τα 

ςιδερωμζνα ςεντόνια, να τα διπλϊνει οριηόντια, κάκετα και να τα ςτοιβάηει. 

2. Θ διπλωτικι μθχανι ςε μια διαδρομι λειτουργίασ να ζχει τθν δυνατότθτα να κάνει δφο 

οριηόντια, τρία κάκετα διπλϊματα και να τα ςτοιβάηει ςεντόνια ςε αυτόματο ςτοιβακτικό 

μθχάνθμα το οποίο κα βρίςκεται ςτο πλάι του μθχανιματοσ. 

3. Θ μθχανι κα ζχει τθν δυνατότθτα ςε μικρότερα τεμάχια ιματιςμοφ (πχ. υποςζντονα, μικρά 

τεμάχια χειρουργείου ι μαξιλαροκικεσ ) ανάλογα του μεγζκουσ τουσ, να κινοφνται ςε 

πολλαπλζσ διαδρομζσ, να διπλϊνονται οριηόντια και να παραδίδονται διπλωμζνα ςτο πίςω 

τραπζηι παραλαβισ. 

4. Τα δφο οριηόντια διπλϊματα να γίνονται με τθν χριςθ πεπιεςμζνου αζρα με ειδικά ακροφφςια 

και τα τρία κάκετα διπλϊματα να γίνονται απαραίτθτα με μεταλλικά μαχαίρια (λεπίδεσ). 

5. Θ κίνθςθ από τον θλεκτροκινθτιρα προσ το ςφςτθμα των οριηόντιϊν διπλωμάτων κα 

μεταδίδετε μζςω ιμάντα ι μεταλλικι αλυςίδα. 

6. Στο πρϊτο οριηόντιο δίπλωμα να υπάρχει θ δυνατότθτα ρφκμιςθσ δφο πιζςεων (πεπιεςμζνου 

αζρα) για χοντρά και λεπτά υφάςματα, θ ρφκμιςθ να αποκθκεφεται ςτον προγραμματιςτι ςτο 

ανάλογο επικυμθτό πρόγραμμα. 

7. Το ςφςτθμα οριηόντων διπλωμάτων να ζχει δυνατότθτα bypass, ϊςτε όταν αυτό επικυμείτε ο 

ιματιςμόσ να εξζρχεται αδίπλωτοσ και να παραδίδεται ςτο πίςω τραπζηι. 

8. Το ςτοιβακτικό μθχάνθμα να βρίςκεται ςτο πλάι του μθχανιματοσ, πρζπει να διακζτει 

αυτόματθ λειτουργία προςαρμογισ του φψουσ των ςτοιβαγμζνων ςεντονιϊν (δθλαδι να 

ανεβοκατεβαίνει) και κάκε φορά που εξζρχεται ζνα ςεντόνι να προςαρμόηει το φψοσ του ϊςτε 

θ τελικι ςτοίβα να εξζρχεται ομοιόμορφα. Μόλισ ολοκλθρωκεί θ ςτοίβα των διπλωμζνων 

ςεντονιϊν να προωκείται αυτόματα ςε μεταφορικι ταινία που κα ακολουκεί. 

9. Το ςτοιβακτικό μθχάνθμα να ζχει τθν δυνατότθτα να ςτοιβάξει τουλάχιςτον 1.300 τεμάχια τθν 

ϊρα. 

10. Το κακαρό ωφζλιμο πλάτοσ εργαςίασ τθσ διπλωτικισ μθχανισ πρζπει να είναι 3.000 χιλιοςτά 

ϊςτε να δζχεται ςεντόνια ςτθν αυτόματθ λειτουργία μζγιςτου μικουσ 2.900 χιλιοςτά. 

11. Το μθχάνθμα υποχρεωτικά να φζρει αντιςτατικι μπάρα για τθν εξάλειψθ τυχϊν προβλθμάτων 

από ςτατικό θλεκτριςμό. 

12. Για λόγουσ αςφαλείασ θ διπλωτικι κα πρζπει να φζρει τα παρακάτω αςφαλιςτικά ςυςτιματα: 

- Για τθν πρόςβαςθ του τεχνικοφ προςωπικοφ ςτθν επάνω πλευρά του μθχανιματοσ να πρζπει 

υπάρχει πάνω από το ρφγχοσ τθσ διπλωτικισ ποδογζφυρα, κάγκελο αςφαλείασ. Μεταξφ 

ςιδερωτιριου και διπλωτικι κα πρζπει να υπάρχει μεταλλικόσ φράκτθσ αςφαλείασ. 
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13. Θ διπλωτικι μθχανι πρζπει να φζρει ςφςτθμα που να λαμβάνει ειδοποίθςθ από τθν 

τροφοδοτικι ότι ζρχεται λερωμζνοσ ιματιςμόσ, αυτόματα κα ενθμερϊνει με μινυμα τον 

χειριςτι ςτο πίςω τραπζηι παραλαβισ, δεν κα το πθγαίνει ςτοιβακτικό μθχανιςμό που 

βρίςκονται τα κακαρά αλλά κα οδθγεί αυτόματα το λερωμζνο τεμάχιο ςτο τραπζηι παραλαβισ 

για να το παραλάβει ο χείριςτθσ για επανάπλυςθ. 

14. Το εμπρόσ ρφγχοσ τθσ διπλωτικισ κα πρζπει να είναι κατάλλθλα διαμορφωμζνο οφτωσ ϊςτε 

να πλθςιάηει ςτο πίςω μζροσ του ςιδερωτιριου και να παραλαμβάνει ομαλά και αυτόματα τον 

ιματιςμό. 

15. Θ διπλωτικι να είναι ζτοιμθ να ςυνδεκεί με ςιδερωτιριο ϊςτε να ςυγχρονίηεται αυτόματα θ 

ταχφτθτα ςιδερϊματοσ και να εναρμονίηονται οι λειτουργίεσ τθσ με τα μθχανιματα που 

προθγοφνται (ςιδερωτιριου και τροφοδοτικισ). 

16. Θ ταχφτθτα τθσ μθχανισ να μπορεί να ρυκμίηεται ςταδιακά ανά μζτρο το λεπτό, οφτωσ ϊςτε να 

μπορεί με ακρίβεια να ρυκμιςτεί θ επικυμθτι ταχφτθτα ςιδερϊματοσ. Θ μζγιςτθ ταχφτθτα 

τροφοδοςίασ κα πρζπει να είναι μεγαλφτερθ 45 μζτρα ανά λεπτό. 

17. Ο πίνακασ ελζγχου να βρίςκεται ςε εμφανζσ και εφκολα προςβάςιμο ςθμείο ϊςτε να μπορεί να 

ελζγχεται και να επιλζγεται το κατάλλθλο πρόγραμμα διπλϊματοσ - ςιδερϊματοσ. 

18. Ο πίνακασ ελζγχου κα ζχει κείμενο ςτα Ελλθνικά ι Αγγλικά για όλεσ τισ λειτουργίεσ του 

μθχανιματοσ ϊςτε να είναι εφκολα αναγνωρίςιμοσ ο χειριςμόσ. 

19. Θ οκόνθ κα ζχει τθν δυνατότθτα να δείχνει τα διακζςιμα προγράμματα διπλϊματοσ, το 

πρόγραμμα διπλϊματοσ που ζχει επιλεχκεί. 

20. Θ επικοινωνία τθσ διπλωτικισ μθχανισ με το ςιδερωτιριο και τθν τροφοδοτικι μθχανι κα πρζπει 

να γίνεται μζςω πρωτοκόλλου επικοινωνιϊν Ethernet ι OPC Protocol, και να υπάρχει θ 

δυνατότθτα ςφνδεςθσ του μθχανιματοσ με τον καταςκευαςτι για τισ ανάγκεσ αναβακμίςεων 

λογιςμικοφ μζςω internet ι κφρασ USB. 

21. Στθν μνιμθ του επεξεργαςτι που κα φζρει το μθχάνθμα κα πρζπει να μποροφν να 

αποκθκεφονται τουλάχιςτον 10 προγράμματα αυτομάτου λειτουργίασ. 

22. Το μθχάνθμα ςε περίπτωςθ προβλιματοσ κα πρζπει να ειδοποιεί τουσ χειριςτζσ με θχθτικό ςιμα 

και ζνδειξθ γραφικϊν και κειμζνου ςτα Ελλθνικά ι Αγγλικά ςτθν οκόνθ του πίνακα ελζγχου για 

άμεςθ αναγνϊριςθ και επαναφορά του μθχανιματοσ ςτθν ςωςτι λειτουργία. 

23. Στθν πρόςοψθ του μθχανιματοσ (πίςω πλευρά) κα πρζπει υποχρεωτικά να υπάρχει διακόπτθσ 

ζκτακτθσ ανάγκθσ ο οποίοσ να ςυνδζεται με το ςιδερωτιριο και τθν τροφοδοτικι μθχανι και ςε 

περίπτωςθ που ενεργοποιθκεί από τθν διπλωτικι να ςταματιςουν άμεςα όλα τα παραπάνω 

μθχανιματα. 

24. Πλεσ οι εξωτερικζσ και εςωτερικζσ επιφάνειεσ του μθχανιματοσ να είναι βαμμζνεσ μζςα ζξω με 

ειδικι βαφι του αντζχει ςτον υγρό περιβάλλον και τισ καταπονιςεισ. 

25. Ο κόρυβοσ λειτουργίασ κα είναι 85 dB(Α) κατά μζγιςτο. 
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26. Οι εξωτερικζσ διαςτάςεισ του μθχανιματοσ δεν πρζπει να ξεπερνοφν 2,0 μζτρα φψοσ. 

27. Θ θλεκτρικι ςφνδεςθ του μθχανιματοσ κα είναι 400V/ 50 Hz/ 3Ν. 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ - (Επί ποινι αποκλειςμοφ) 

1. Ο προμθκευτισ κα αναλάβει πλιρωσ τθν αποξιλωςθ του υπαρχόντων μθχανθμάτων κα τα 

παραλάβει με δικά του ζξοδα όπωσ λειτουργοφν ςιμερα και κα τα μεταφζρει εκτόσ ςε χϊρο του 

Νοςοκομείου που κα υποδείξει θ Τεχνικι Υπθρεςία . 

2. Ο προμθκευτισ κα αναλάβει πλιρωσ τθν εγκατάςταςθ του νζου εξοπλιςμοφ, τθν τοπικι 

τροποποίθςθ και τθν ςφνδεςθ τουσ με τα υπάρχοντα δίκτυα υποδομϊν που παρζχει το 

Νοςοκομείο και κα προβεί ςτισ ανάλογεσ οικοδομικζσ τροποποιιςεισ. 

3. Ο προμθκευτισ κα πρζπει να ζχει επιςκεφκεί το χϊρο και να λάβει γνϊςθ των ςυνκθκϊν και 

να παραλάβει εγγραφι βεβαίωςθ επίςκεψθσ από τθν τεχνικι υπθρεςία του νοςοκομείου τθν 

οποία κα υποβάλει ςτον διαγωνιςμό. 

Σε περίπτωςθ που απαιτθκεί αφξθςθ θλεκτρικισ παροχισ πζραν τθσ υπάρχουςασ 

(πλθςιζςτεροσ υποςτακμόσ), το κόςτοσ αυτισ (υλικά, εργαςίεσ) επιβαρφνει τον Ανάδοχο. 

Σε περίπτωςθ που απαιτθκεί αφξθςθ παροχισ νεροφ πζραν τθσ υπάρχουςασ, το κόςτοσ αυτισ 

(υλικά, εργαςίεσ) επιβαρφνει τον ανάδοχο. 

4. Ο προμθκευτισ κα παρζχει επαρκι εκπαίδευςθ ςτο προςωπικό του Νοςοκομείου (χειριςτζσ και 

τεχνικοφσ) για τουλάχιςτον 5 θμζρεσ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εγκατάςταςθσ και τθν ζναρξθ 

λειτουργίασ. 

5. Ο καταςκευαςτικόσ οίκοσ υποχρεωτικά πρζπει να διακζτει Διλωςθ Συμμόρφωςθσ ΕΚ (CE) για τα 

προϊόντα του ςυνοδευόμενθ από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και επικφρωςθ από 

δικθγόρο. 

Πλα τα μθχανιματα πρζπει να είναι καινοφργια, και να καταςκευάηονται εξολοκλιρου 

αποδεδειγμζνα εντόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

6. Πλα εγχειρίδια λειτουργία των. μθχανθμάτων κα παραδοκοφν ςε θλεκτρονικι μορφι ςτα 

Ελλθνικά και ςτα Αγγλικάςτθν Τεχνικι Υπθρεςία του Νοςοκομείου. 

Να κατατεκεί ο επίςθμοσ κατάλογοσ των ανταλλακτικϊν του καταςκευαςτι και θ διαςκόρπιςθ 

του μθχανιματοσ. 

7. Στθν τεχνικι προςφορά κα πρζπει απαραίτθτα να κατατεκεί αναλυτικό ςχζδιο του χϊρου 

εγκατάςταςθσ με κάτοψθ και πλαϊνι όψθ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ και να 

αναφζρονται με λεπτομζρεια όλα τα ςθμεία ςφνδεςθσ του εξοπλιςμοφ. 

8. Θ προμθκεφτρια εταιρεία κα πρζπει να κατακζςει αναλυτικι λίςτα τεχνικϊν με ςχετικζσ 

ειδικότθτεσ κεωρθμζνθ από τθν αρμόδια υπθρεςία ΕΓΑΝΘ. Ο ςυμμετζχων πρζπει 
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απαραιτιτωσ να διακζτει μόνιμο ειδικευμζνο τεχνικό προςωπικό, με τθν πιςτοποίθςθ 

αποδεδειγμζνθσ εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ αυτοφ από τθν καταςκευάςτρια εταιρεία, ςε 

αντίκετθ περίπτωςθ θ προςφορά κα απορρίπτεται.  Τα πιςτοποιθτικά εκπαίδευςθσ τθσ 

καταςκευάςτριασ εταιρείασ κα πρζπει να είναι ονομαςτικά και κα υποβλθκοφν υποχρεωτικά 

ςτον τεχνικό φάκελο που κα κατατεκεί. 

9. Οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να κατακζςουν βεβαίωςθ ότι ζχουν εγκαταςτιςει τα τελευταία 3 

χρόνια αντίςτοιχα μθχανιματα παρεμφεροφσ τεχνολογίασ (τουλάχιςτον τρεισ ςυμβάςεισ), ςε 

δθμόςιο / ιδιωτικό Φορζα. 

10. Τα μθχανιματα να ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ διλωςθ του προμθκευτι για διακεςιμότθτα 

ανταλλακτικϊν για τουλάχιςτον 10 ζτθ. 

11. Πλα τα μθχανιματα κα ςυνοδεφονται από εγγφθςθ και ςυντιρθςθ 2 ετϊν, ςφμφωνα με τον 

καταςκευαςτι θ οποία κα ξεκινάει από τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ. 

12. Ο προμθκευτισ  υποχρεοφται να κατακζςει ζγκυρο πιςτοποιθτικό ISO 9001 ςε ιςχφ, από φορζα ο 

οποίοσ είναι διαπιςτευμζνοσ από το Ε.ΣΥ.Δ. 

13. Ο χρόνοσ παράδοςθσ (αποξιλωςθσ, εγκατάςταςθσ, κζςθσ ςε λειτουργία) του εξοπλιςμοφ ςε πλιρθ 

λειτουργία από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ κακορίηεται ςε 90 θμερολογιακζσ θμζρεσ, ωςτόςο ο 

χρόνοσ που κα ζχει ςτθν διάκεςθ του ο προμθκευτισ για τθν αποξιλωςθ, τθν εγκατάςταςθ και τθν 

κζςθ ςε λειτουργία κακορίηεται ςτισ 30 θμερολογιακζσ μζρεσ. 

14. Στον τεχνικό φάκελο κα γίνουν δεκτά μόνο επίςθμα εμπορικά και τεχνικά φυλλάδια (γίνονται 

δεκτά και ςε θλεκτρονικι μορφι) τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ και όχι αντιπροςϊπου ι τρίτων 

διαμεςολαβοφντων, ϊςτε να ελεγχκεί θ αρτιότθτα του προςφερόμενου μθχανιματοσ. Ψωτοτυπίεσ 

και μθ επίςθμα φυλλάδια του καταςκευαςτι δεν κα γίνουν δεκτά και θ προςφορά κα 

απορριφκεί.. 

Ο φορζασ διατθρεί πλιρθ δικαίωμα ελζγχου του καταςκευαςτι ωσ προσ τθν ορκότθτα και τθν 

αξιοπιςτία του μθχανιματοσ που καταςκευάηει. 

15. Το ΨΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΨΫΣΘΣ κα περιλαμβάνει το ςφνολο των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και των 

ειδικϊν όρων τθσ διακιρυξθσ, όλεσ οι απαντιςεισ ανά πρόταςθ κα αναφζρονται με παραπομπι 

και τεκμθρίωςθ ςτα επίςθμα προςπζκτουσ, τεχνικά φυλλάδια και manualτου καταςκευαςτι. 

Αναφορζσ που κα απαντοφν μονολεκτικά ΝΑΙ ι ςυμφωνοφμε κλπ. χωρίσ τεκμθρίωςθ και πλιρθ 

παραπομπι ςε προςπζκτουσ κα αποκλείονται. 

16. Σε περίπτωςθ που ο προμθκευτισ - καταςκευαςτισ δεν διακζτει manualχριςθσ ςε ελλθνικι 

γλϊςςα κα πρζπει να τα κατακζςει μεταφραςμζνα. 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ 5: ΡΛΥΝTΘΙΟ ΣΚΕΥΩΝ ΚΟΥΗΙΝΑΣ, ΕΜΡΟΣΘΙΑΣ ΦΟΤΩΣΘΣ (τεμ. 1) 
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1. Το πλυντιριο να είναι ατμοκερμαινόμενο, με πίεςθ ατμοφ θ οποία να βρίςκει εφαρμογι ςτθν 

υπάρχουςα εγκατάςταςθ θ οποία είναι 2,5 bar. 

2. Θ όλθ καταςκευι του κα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, κα είναι διπλϊν τοιχωμάτων με διπλι 

μόνωςθ εςωτερικά και επιπλζον μόνωςθ ςτθν πόρτα, θ οποία κα εξαςφαλίηει θχομόνωςθ και 

εξοικονόμθςθ ενζργειασ. 

3. Θ πόρτα του πλυντθρίου κα είναι διαιροφμενθ, το ζνα τμιμα τθσ οποίασ κα ανοίγει προσ τα επάνω 

και το άλλο προσ τα κάτω. 

4. Το πλυντιριο κα φορτϊνεται από τθν εμπρόσ πλευρά ενϊ θ πόρτα κα ςτθρίηεται ςε 2 τθλεςκοπικοφσ 

δοκοφσ. 

5. Μολονότι θ πόρτα κα ανοίγει από τθν εμπρόσ πλευρά ο χειριςτισ δεν κα αντιμετωπίηει δυςκολία 

όταν χρειαςτεί να κακαρίςει το εςωτερικό του πλυντθρίου. 

6. Το πλυντιριο κα πρζπει να ςυνοδεφεται από ζνα ανοξείδωτο καλάκι με ρόδεσ διαςτάςεων 1300 Ω 

700 χιλιοςτά τουλάχιςτον. 

7. Οι βραχίονεσ πλφςθσ κα είναι καταςκευαςμζνοι από ανοξείδωτο χάλυβα και κα είναι 

περιςτρεφόμενοι για τθν αποτελεςματικότερθ πλφςθ των ςκευϊν. 

8. Οι εξωτερικζσ διαςτάςεισ να μθν ξεπερνοφν τα (Μικοσ Ω Ρλάτοσ Ω Φψοσ) 1430 Ω 810 Ω 1820 χιλιοςτά 

και με το άνοιγμα τθσ πόρτασ προσ τα επάνω να μθν ξεπερνά τα 2350 χιλιοςτά φψοσ. 

9. Κατά το άνοιγμα τθσ πόρτασ το κακαρό φψοσ να είναι τουλάχιςτον από 550 ζωσ 590 χιλιοςτά 

περίπου. Ο κάλαμοσ πλφςθσ κα ζχει δυνατότθτα να δεχκεί ακόμθ και ταψιά GN 2/1 

10. Το πλυντιριο κα φζρεται ςε ποδαρικά φψουσ τουλάχιςτον 150 χιλιοςτά ϊςτε να επιτυγχάνεται τζλειο 

αλφάδιαςμά του όταν υπάρχουν ανωμαλίεσ ςτο δάπεδο και εφκολοσ κακαριςμόσ του δαπζδου. 

11. Θα φζρει αντλία νεροφ για το ςφςτθμα ζκπλυςθσ κακϊσ επίςθσ και αντλία αποχζτευςθσ. 

12. Θ θλεκτρικι παροχι κα είναι 50Hz/3ph. 

13. Εςωτερικά και εξωτερικά κα είναι εξ ολοκλιρου καταςκευαςμζνοσ από ανοξείδωτο χάλυβα τφπου 

304 ι 316 και κα ζχει βακμό υδατοπροςταςίασ IPX5 τουλάχιςτον. 

14. Να μπορεί να ςυνδεκεί με εξωτερικζσ αντλίεσ απορρυπαντικοφ και ςτεγνωτικοφ. 

15. Το πλυντιριο κα πρζπει να εναρμονίηεται με τουσ ευρωπαϊκοφσ κανόνεσ αςφαλείασ και να διακζτει 

πιςτοποιθτικό CE.  

16. Το πλυντιριο κα καλφπτεται από εργοςταςιακι εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 24 μθνϊν και κάλυψθ 

ανταλλακτικϊν για 10 χρόνια μετά τθν οριςτικι παραλαβι. 

17. Το πλυντιριο κα ςυνοδεφεται από εγχειρίδια χριςθσ και ςυντιρθςθσ. 

18.  Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να εγκαταςτιςει το μθχάνθμα και να το κζςει ςε δοκιμαςτικι 

λειτουργία κακϊσ επίςθσ να εκπαιδεφςει προςωπικό ςτθν λειτουργία και τθν ςυντιρθςθ του. 
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ - (Επί ποινι αποκλειςμοφ) 

1. Ο προμθκευτισ κα αναλάβει πλιρωσ τθν αποξιλωςθ του υπαρχόντων μθχανθμάτων κα τα 

παραλάβει με δικά του ζξοδα όπωσ λειτουργοφν ςιμερα και κα τα μεταφζρει εκτόσ ςε χϊρο 

του Νοςοκομείου που κα υποδείξει θ Τεχνικι Υπθρεςία . 

2. Ο προμθκευτισ κα αναλάβει πλιρωσ τθν εγκατάςταςθ του νζου εξοπλιςμοφ, τθν τοπικι 

τροποποίθςθ και τθν ςφνδεςθ τουσ με τα υπάρχοντα δίκτυα υποδομϊν που παρζχει το 

Νοςοκομείο και κα προβεί ςτισ ανάλογεσ οικοδομικζσ τροποποιιςεισ (π.χ αποκατάςταςθ 

δαπζδων, ψευδοροφϊν, τοιχοποιία κ.α). 

3. Ο προμθκευτισ κα πρζπει να ζχει επιςκεφκεί το χϊρο και να λάβει γνϊςθ των ςυνκθκϊν 

και να παραλάβει εγγραφι βεβαίωςθ επίςκεψθσ από τθν τεχνικι υπθρεςία του 

νοςοκομείου τθν οποία κα υποβάλει ςτον διαγωνιςμό. 

Σε περίπτωςθ που απαιτθκεί αφξθςθ θλεκτρικισ παροχισ πζραν τθσ υπάρχουςασ 

(πλθςιζςτεροσ υποςτακμόσ), το κόςτοσ αυτισ (υλικά, εργαςίεσ) επιβαρφνει τον Ανάδοχο. 

Σε περίπτωςθ που απαιτθκεί αφξθςθ παροχισ νεροφ πζραν τθσ υπάρχουςασ, το κόςτοσ 

αυτισ (υλικά, εργαςίεσ) επιβαρφνει τον ανάδοχο. 

4. Ο προμθκευτισ κα παρζχει επαρκι εκπαίδευςθ ςτο προςωπικό του Νοςοκομείου (χειριςτζσ 

και τεχνικοφσ) για τουλάχιςτον 3 θμζρεσ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εγκατάςταςθσ και τθν 

ζναρξθ λειτουργίασ. 

5. Ο καταςκευαςτικόσ οίκοσ υποχρεωτικά πρζπει να διακζτει Διλωςθ Συμμόρφωςθσ ΕΚ (CE) για 

τα προϊόντα του ςυνοδευόμενθ από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και 

επικφρωςθ από δικθγόρο.  

Πλα τα μθχανιματα πρζπει να είναι καινοφργια, και να καταςκευάηονται εξολοκλιρου 

αποδεδειγμζνα εντόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

6. Πλα εγχειρίδια λειτουργία των μθχανθμάτων κα παραδοκοφν ςε θλεκτρονικι μορφι ςτα 

Ελλθνικά και ςτα Αγγλικά ςτθν Τεχνικι Υπθρεςία του Νοςοκομείου. 

Να κατατεκεί ο επίςθμοσ κατάλογοσ των ανταλλακτικϊν του καταςκευαςτι και θ διαςκόρπιςθ 

του μθχανιματοσ. 

7. Στθν τεχνικι προςφορά κα πρζπει απαραίτθτα να κατατεκεί αναλυτικό ςχζδιο του χϊρου 

εγκατάςταςθσ με κάτοψθ και πλαϊνι όψθ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ και να 

αναφζρονται με λεπτομζρεια όλα τα ςθμεία ςφνδεςθσ του εξοπλιςμοφ. 

8. Θ προμθκεφτρια εταιρεία κα πρζπει να κατακζςει αναλυτικι λίςτα τεχνικϊν με ςχετικζσ 

ειδικότθτεσ κεωρθμζνθ από τθν αρμόδια υπθρεςία ΕΓΑΝΘ. Ο ςυμμετζχων πρζπει 

απαραιτιτωσ να διακζτει μόνιμο ειδικευμζνο τεχνικό προςωπικό, με τθν πιςτοποίθςθ 

αποδεδειγμζνθσ εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ αυτοφ από τθν καταςκευάςτρια εταιρεία, ςε 

αντίκετθ περίπτωςθ θ προςφορά κα απορρίπτεται.  Τα πιςτοποιθτικά εκπαίδευςθσ τθσ 
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καταςκευάςτριασ εταιρείασ κα πρζπει να είναι ονομαςτικά και κα υποβλθκοφν 

υποχρεωτικά ςτον τεχνικό φάκελο που κα κατατεκεί. 

9. Οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να κατακζςουν βεβαίωςθ ότι ζχουν εγκαταςτιςει τα τελευταία 

3 χρόνια αντίςτοιχα μθχανιματα παρεμφεροφσ τεχνολογίασ (τουλάχιςτον τρεισ ςυμβάςεισ), 

ςε δθμόςιο / ιδιωτικό Φορζα. 

10. Τα μθχανιματα να ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ διλωςθ του προμθκευτι για διακεςιμότθτα 

ανταλλακτικϊν για τουλάχιςτον 10 ζτθ. 

11. Πλα τα μθχανιματα κα ςυνοδεφονται από εγγφθςθ και ςυντιρθςθ 2 ετϊν, ςφμφωνα με τον 

καταςκευαςτι και θ οποία κα ξεκινάει από τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ. 

12. Ο προμθκευτισ  υποχρεοφται να κατακζςει ζγκυρο πιςτοποιθτικό ISO 9001 ςε ιςχφ, από 

φορζα ο οποίοσ είναι διαπιςτευμζνοσ από το Ε.ΣΥ.Δ. 

13. Ο χρόνοσ παράδοςθσ (αποξιλωςθσ, εγκατάςταςθσ, κζςθσ ςε λειτουργία) του εξοπλιςμοφ ςε 

πλιρθ λειτουργία από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ κακορίηεται ςε 90 θμερολογιακζσ θμζρεσ, 

ωςτόςο ο χρόνοσ που κα ζχει ςτθν διάκεςθ του ο προμθκευτισ για τθν αποξιλωςθ, τθν 

εγκατάςταςθ και τθν κζςθ ςε λειτουργία κακορίηεται ςτισ 30 θμερολογιακζσ μζρεσ. 

14. Στον τεχνικό φάκελο κα γίνουν δεκτά μόνο επίςθμα εμπορικά και τεχνικά φυλλάδια (γίνονται 

δεκτά και ςε θλεκτρονικι μορφι) τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ και όχι αντιπροςϊπου ι 

τρίτων διαμεςολαβοφντων, ϊςτε να ελεγχκεί θ αρτιότθτα του προςφερόμενου μθχανιματοσ. 

Ψωτοτυπίεσ και μθ επίςθμα φυλλάδια του καταςκευαςτι δεν κα γίνουν δεκτά και θ 

προςφορά κα απορριφκεί.   

Ο φορζασ διατθρεί πλιρθ δικαίωμα ελζγχου του καταςκευαςτι ωσ προσ τθν ορκότθτα και τθν 

αξιοπιςτία του μθχανιματοσ που καταςκευάηει. 

15. Το ΨΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΨΫΣΘΣ κα περιλαμβάνει το ςφνολο των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και των 

ειδικϊν όρων τθσ διακιρυξθσ, όλεσ οι απαντιςεισ ανά πρόταςθ κα αναφζρονται με 

παραπομπι και τεκμθρίωςθ ςτα επίςθμα προςπζκτουσ, τεχνικά φυλλάδια και manualτου 

καταςκευαςτι. Αναφορζσ που κα απαντοφν μονολεκτικά ΝΑΙ ι ςυμφωνοφμε κλπ. χωρίσ 

τεκμθρίωςθ και πλιρθ παραπομπι ςε προςπζκτουσ κα αποκλείονται. 

16. Σε περίπτωςθ που ο προμθκευτισ - καταςκευαςτισ δεν διακζτει manual χριςθσ ςε ελλθνικι 

γλϊςςα κα πρζπει να τα κατακζςει μεταφραςμζνα. 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ 6: ΡΛΥΝTΘΙΟ ΡΙΑΤΩΝ-ΡΟΤΘΙΩΝ FLIGHT ΤΥΡΟΥ ΤΟΥΝΕΛ (τεμ. 1) 

1. Το πλυντιριο κα είναι ατμοκερμαινόμενο, με πίεςθ ατμοφ θ οποία να βρίςκει εφαρμογι ςτθν 

υπάρχουςα εγκατάςταςθ θ οποία είναι 2,5 bar. 

2. Θ μεταφορικι ταινία να ζχει πλάτοσ 550 χιλιοςτά ελάχιςτο. 
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3. Θα ζχει εξωτερικζσ διαςτάςεισ (Μικοσ Ω Ρλάτοσ Ω Φψοσ) 5300x 810 x 2050 χιλιοςτά περίπου, 

ωφζλιμο φψοσ 450 χιλιοςτά ελάχιςτο και κα πλζνει κάκε είδουσ επιτραπζηια ςκεφθ. 

4. Θ απόδοςι του να είναι 2.400 πιάτα τθν ϊρα ελάχιςτο.  

5. Θα πρζπει να διακζτει απαραιτιτωσ τα ακόλουκα τμιματα: 

 Ηϊνθ τροφοδοςίασ μικουσ. 

 Ηϊνθ πρόπλυςθσ μικουσ. 

 Ηϊνθ κφριασ πλφςθσ.  

 Ηϊνθ ξεβγάλματοσ.  

 Ηϊνθ ςτεγνϊματοσ με ανεμιςτιρα. 

 Ηϊνθ περιςυλλογισ κακαρϊν ςκευϊν μικουσ 

6. Θ κφρια πλφςθ κα γίνεται  με  ςφςτθμα ακροφυςίων εκτόξευςθσ νεροφ απότο επάνω και το κάτω 

μζροσ, με αποτζλεςμα τθν ομοιόμορφθ πλφςθ των πιάτων ι ςκευϊν.  

7. Θ ηϊνθ ςτεγνϊματοσ κα φζρει διακόπτθ αςφαλείασ για άμεςθ διακοπι τθσ λειτουργίασ του 

πλυντθρίου ςε περίπτωςθ ανάγκθσ. 

8. Το πλυντιριο κα πρζπει να φζρει αντλίεσ νεροφ καταςκευαςμζνεσ από ανοξείδωτο χάλυβα. 

9. Θ θλεκτρικι παροχι κα είναι 50Hz/3ph. 

10. Εςωτερικά και εξωτερικά κα είναι εξ ολοκλιρου καταςκευαςμζνο από ανοξείδωτο χάλυβα τφπου 

304 ι 316 και κα ζχει βακμό υδατοπροςταςίασIPX5 τουλάχιςτον. 

11. Το πλυντιριο κα φζρεται ςε ποδαρικά φψουσ τουλάχιςτον 150 χιλιοςτά ϊςτε να επιτυγχάνεται 

τζλειο αλφάδιαςμά του όταν υπάρχουν ανωμαλίεσ ςτο δάπεδο και εφκολοσ κακαριςμόσ του 

δαπζδου. 

12. Να μπορεί να ςυνδεκεί με εξωτερικζσ αντλίεσ απορρυπαντικοφ και ςτεγνωτικοφ. 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ - (Επί ποινι αποκλειςμοφ) 

1. Ο προμθκευτισ κα αναλάβει πλιρωσ τθν αποξιλωςθ του υπαρχόντων μθχανθμάτων κα τα 

παραλάβει με δικά του ζξοδα όπωσ λειτουργοφν ςιμερα και κα τα μεταφζρει εκτόσ ςε χϊρο 

του Νοςοκομείου που κα υποδείξει θ Τεχνικι Υπθρεςία . 

2. Ο προμθκευτισ κα αναλάβει πλιρωσ τθν εγκατάςταςθ του νζου εξοπλιςμοφ, τθν τοπικι 

τροποποίθςθ και τθν ςφνδεςθ τουσ με τα υπάρχοντα δίκτυα υποδομϊν που παρζχει το 

Νοςοκομείο και κα προβεί ςτισ ανάλογεσ οικοδομικζσ τροποποιιςεισ (π.χ αποκατάςταςθ 

δαπζδων, ψευδοροφϊν, τοιχοποιία κ.α). 

3. Ο προμθκευτισ κα πρζπει να ζχει επιςκεφκεί το χϊρο και να λάβει γνϊςθ των ςυνκθκϊν 

και να παραλάβει εγγραφι βεβαίωςθ επίςκεψθσ από τθν τεχνικι υπθρεςία του 

νοςοκομείου τθν οποία κα υποβάλει ςτον διαγωνιςμό. 
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Σε περίπτωςθ που απαιτθκεί αφξθςθ θλεκτρικισ παροχισ πζραν τθσ υπάρχουςασ 

(πλθςιζςτεροσ υποςτακμόσ), το κόςτοσ αυτισ (υλικά, εργαςίεσ) επιβαρφνει τον Ανάδοχο. 

Σε περίπτωςθ που απαιτθκεί αφξθςθ παροχισ νεροφ πζραν τθσ υπάρχουςασ, το κόςτοσ 

αυτισ (υλικά, εργαςίεσ) επιβαρφνει τον ανάδοχο. 

4. Ο προμθκευτισ κα παρζχει επαρκι εκπαίδευςθ ςτο προςωπικό του Νοςοκομείου (χειριςτζσ 

και τεχνικοφσ) για τουλάχιςτον 3 θμζρεσ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εγκατάςταςθσ και τθν 

ζναρξθ λειτουργίασ. 

5. Ο καταςκευαςτικόσ οίκοσ υποχρεωτικά πρζπει να διακζτει Διλωςθ Συμμόρφωςθσ ΕΚ (CE) για 

τα προϊόντα του ςυνοδευόμενθ από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και 

επικφρωςθ από δικθγόρο.  

Πλα τα μθχανιματα πρζπει να είναι καινοφργια, και να καταςκευάηονται εξολοκλιρου 

αποδεδειγμζνα εντόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

6. Πλα εγχειρίδια λειτουργία των μθχανθμάτων κα παραδοκοφν ςε θλεκτρονικι μορφι ςτα 

Ελλθνικά και ςτα Αγγλικά ςτθν Τεχνικι Υπθρεςία του Νοςοκομείου. 

Να κατατεκεί ο επίςθμοσ κατάλογοσ των ανταλλακτικϊν του καταςκευαςτι και θ διαςκόρπιςθ 

του μθχανιματοσ. 

7. Στθν τεχνικι προςφορά κα πρζπει απαραίτθτα να κατατεκεί αναλυτικό ςχζδιο του χϊρου 

εγκατάςταςθσ με κάτοψθ και πλαϊνι όψθ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ και να 

αναφζρονται με λεπτομζρεια όλα τα ςθμεία ςφνδεςθσ του εξοπλιςμοφ. 

8. Θ προμθκεφτρια εταιρεία κα πρζπει να κατακζςει αναλυτικι λίςτα τεχνικϊν με ςχετικζσ 

ειδικότθτεσ κεωρθμζνθ από τθν αρμόδια υπθρεςία ΕΓΑΝΘ. Ο ςυμμετζχων πρζπει 

απαραιτιτωσ να διακζτει μόνιμο ειδικευμζνο τεχνικό προςωπικό, με τθν πιςτοποίθςθ 

αποδεδειγμζνθσ εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ αυτοφ από τθν καταςκευάςτρια εταιρεία, ςε 

αντίκετθ περίπτωςθ θ προςφορά κα απορρίπτεται.  Τα πιςτοποιθτικά εκπαίδευςθσ τθσ 

καταςκευάςτριασ εταιρείασ κα πρζπει να είναι ονομαςτικά και κα υποβλθκοφν 

υποχρεωτικά ςτον τεχνικό φάκελο που κα κατατεκεί. 

9. Οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να κατακζςουν βεβαίωςθ ότι ζχουν εγκαταςτιςει τα τελευταία 

3 χρόνια αντίςτοιχα μθχανιματα παρεμφεροφσ τεχνολογίασ (τουλάχιςτον τρεισ ςυμβάςεισ), 

ςε δθμόςιο / ιδιωτικό Φορζα. 

10. Τα μθχανιματα να ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ διλωςθ του προμθκευτι για διακεςιμότθτα 

ανταλλακτικϊν για τουλάχιςτον 10 ζτθ. 

11. Πλα τα μθχανιματα κα ςυνοδεφονται από εγγφθςθ και ςυντιρθςθ 2 ετϊν, ςφμφωνα με τον 

καταςκευαςτι και θ οποία κα ξεκινάει από τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ. 

12. Ο προμθκευτισ  υποχρεοφται να κατακζςει ζγκυρο πιςτοποιθτικό ISO 9001 ςε ιςχφ, από 

φορζα ο οποίοσ είναι διαπιςτευμζνοσ από το Ε.ΣΥ.Δ. 
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13. Ο χρόνοσ παράδοςθσ (αποξιλωςθσ, εγκατάςταςθσ, κζςθσ ςε λειτουργία) του εξοπλιςμοφ ςε 

πλιρθ λειτουργία από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ κακορίηεται ςε 90 θμερολογιακζσ θμζρεσ, 

ωςτόςο ο χρόνοσ που κα ζχει ςτθν διάκεςθ του ο προμθκευτισ για τθν αποξιλωςθ, τθν 

εγκατάςταςθ και τθν κζςθ ςε λειτουργία κακορίηεται ςτισ 30 θμερολογιακζσ μζρεσ. 

14. Στον τεχνικό φάκελο κα γίνουν δεκτά μόνο επίςθμα εμπορικά και τεχνικά φυλλάδια (γίνονται 

δεκτά και ςε θλεκτρονικι μορφι) τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ και όχι αντιπροςϊπου ι 

τρίτων διαμεςολαβοφντων, ϊςτε να ελεγχκεί θ αρτιότθτα του προςφερόμενου μθχανιματοσ. 

Ψωτοτυπίεσ και μθ επίςθμα φυλλάδια του καταςκευαςτι δεν κα γίνουν δεκτά και θ προςφορά 

κα απορριφκεί.   

Ο φορζασ διατθρεί πλιρθ δικαίωμα ελζγχου του καταςκευαςτι ωσ προσ τθν ορκότθτα και τθν 

αξιοπιςτία του μθχανιματοσ που καταςκευάηει. 

15. Το ΨΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΨΫΣΘΣ κα περιλαμβάνει το ςφνολο των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και των 

ειδικϊν όρων τθσ διακιρυξθσ, όλεσ οι απαντιςεισ ανά πρόταςθ κα αναφζρονται με 

παραπομπι και τεκμθρίωςθ ςτα επίςθμα προςπζκτουσ, τεχνικά φυλλάδια και manualτου 

καταςκευαςτι. Αναφορζσ που κα απαντοφν μονολεκτικά ΝΑΙ ι ςυμφωνοφμε κλπ. χωρίσ 

τεκμθρίωςθ και πλιρθ παραπομπι ςε προςπζκτουσ κα αποκλείονται. 

16. Σε περίπτωςθ που ο προμθκευτισ - καταςκευαςτισ δεν διακζτει manual χριςθσ ςε ελλθνικι 

γλϊςςα κα πρζπει να τα κατακζςει μεταφραςμζνα. 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ 7: ΘΛΕΚΤΙΚΟΙ ΦΟΥΝΟΙ (τεμ.2) 

 

1. Οι εξωτερικζσ διαςτάςεισ να μθν ξεπερνοφν τα (Μικοσ Ω Ρλάτοσ Ω Φψοσ) 1350 Ω 1300 Ω 2000 

χιλιοςτά.  

2. Θ χωρθτικότθτα του φοφρνου κα είναι 40 Gastronorm 1/1 ι 20 GN 2/1. 

3. Ο φοφρνοσ κα είναι θλεκτρικόσ 50Hz/3ph. 

4. Εςωτερικά και εξωτερικά κα είναι εξ ολοκλιρου καταςκευαςμζνοσ από ανοξείδωτο χάλυβα τφπου 

304 ι 316 και κα ζχει βακμό υδατοπροςταςίασIPX5 τουλάχιςτον. 

5. Θα φζρεται επί τεςςάρων ποδαρικϊν ρυκμιηόμενου φψουσ 150 χιλιοςτϊν τουλάχιςτον χιλιοςτά, ζτςι 

ϊςτε να επιτυγχάνεται τζλειο αλφάδιαςμα ανεξάρτθτα από τθν κλίςθ του πατϊματοσ. 

6. Θ καταςκευι του εςωτερικοφ του φοφρνου κα είναι άνευ ραφισ εςωτερικόσ κάλαμοσ υγιεινισ με 

ςτρογγυλεμζνουσ γωνίεσ για εφκολο κακάριςμα. 

7. Ο φοφρνοσ κα φζρει εςωτερικά λυχνίεσ φωτιςμοφ ςτεγανοφ τφπου οι οποίεσ κα ζχουν μεγάλθ αντοχι 

ςτισ υψθλζσ κερμοκραςίεσ και ςτα χτυπιματα και κα είναι τοποκετθμζνεσ ςε τζτοια κζςθ ϊςτε να 

φωτίηονται ςωςτά όλα τα ςθμεία του φοφρνου. 



 

 

 

85 

 

8. Θ πόρτα κα πρζπει απαραιτιτωσ να ανοίγει κατά 180°. 

9. Θ πόρτα κα φζρει μεγάλο παράκυρο από το οποίο ο χριςτθσ κα μπορεί να παρακολουκεί τθν ζψθςθ 

των φαγθτϊν.  

10. Θ πόρτα κα πρζπει να ζχει τθν καλφτερθ δυνατι κερμικι μόνωςθ και λάςτιχο ςτεγάνωςθσ. 

11. Θα φζρει κλείςτρο βαρζωσ τφπου, το οποίο κα είναι καταςκευαςμζνο από δυςκερμαγωγό υλικό. 

12. Στο κάτω μζροσ τθσ θ πόρτα κα φζρει δοχείο περιςυλλογισ των ςυμπυκνωμάτων. 

13. Θ πόρτα κα φζρει διακόπτθ αςφαλείασ, ο οποίοσ δεν κα επιτρζπει τθ λειτουργία του φοφρνου όταν 

αυτι δεν κα είναι τελείωσ κλειςτι. 

14. Θ φόρτωςθ και θ εκφόρτωςθ των ταψιϊν ςτο φοφρνο κα γίνεται με ανοξείδωτο τροχιλατο ικρίωμα, 

το οποίο κα ςυνοδεφει το φοφρνο. 

15. Το ικρίωμα κα φζρει μζχρι 20 ηεφγθ οδθγϊν για  τθν τοποκζτθςθ ταψιϊν και ςχαρϊν Gastronorm 1/1 

και Gastronorm 2/1 και το οποία κα ςυνοδεφουν το φοφρνο. 

Τεμάχια ταψιϊν INOX που κα ςυνοδεφουν τον φοφρνο: 

Είδοσ Φψοσ ςε εκατοςτά Τεμάχια Ραρατθριςεισ 

GN 2/1 6,5 5  

GN 2/1 10 10  

GN 1/1 10 10 με καπάκια 

GN 2/3 15 10 με καπάκια 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ - (Επί ποινι αποκλειςμοφ) 

1. Ο προμθκευτισ κα αναλάβει πλιρωσ τθν αποξιλωςθ του υπαρχόντων μθχανθμάτων κα τα 

παραλάβει με δικά του ζξοδα όπωσ λειτουργοφν ςιμερα και κα τα μεταφζρει εκτόσ ςε χϊρο 

του Νοςοκομείου που κα υποδείξει θ Τεχνικι Υπθρεςία . 

2. Ο προμθκευτισ κα αναλάβει πλιρωσ τθν εγκατάςταςθ του νζου εξοπλιςμοφ, τθν τοπικι 

τροποποίθςθ και τθν ςφνδεςθ τουσ με τα υπάρχοντα δίκτυα υποδομϊν που παρζχει το 

Νοςοκομείο και κα προβεί ςτισ ανάλογεσ οικοδομικζσ τροποποιιςεισ (π.χ αποκατάςταςθ 

δαπζδων, ψευδοροφϊν, τοιχοποιία κ.α). 

3. Ο προμθκευτισ κα πρζπει να ζχει επιςκεφκεί το χϊρο και να λάβει γνϊςθ των ςυνκθκϊν 

και να παραλάβει εγγραφι βεβαίωςθ επίςκεψθσ από τθν τεχνικι υπθρεςία του 

νοςοκομείου τθν οποία κα υποβάλει ςτον διαγωνιςμό. 
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Σε περίπτωςθ που απαιτθκεί αφξθςθ θλεκτρικισ παροχισ πζραν τθσ υπάρχουςασ 

(πλθςιζςτεροσ υποςτακμόσ), το κόςτοσ αυτισ (υλικά, εργαςίεσ) επιβαρφνει τον Ανάδοχο. 

Σε περίπτωςθ που απαιτθκεί αφξθςθ παροχισ νεροφ πζραν τθσ υπάρχουςασ, το κόςτοσ 

αυτισ (υλικά, εργαςίεσ) επιβαρφνει τον ανάδοχο. 

4. Ο προμθκευτισ κα παρζχει επαρκι εκπαίδευςθ ςτο προςωπικό του Νοςοκομείου (χειριςτζσ 

και τεχνικοφσ) για τουλάχιςτον 3 θμζρεσ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εγκατάςταςθσ και τθν 

ζναρξθ λειτουργίασ. 

5. Ο καταςκευαςτικόσ οίκοσ υποχρεωτικά πρζπει να διακζτει Διλωςθ Συμμόρφωςθσ ΕΚ (CE) για 

τα προϊόντα του ςυνοδευόμενθ από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και 

επικφρωςθ από δικθγόρο.  

Πλα τα μθχανιματα πρζπει να είναι καινοφργια, και να καταςκευάηονται εξολοκλιρου 

αποδεδειγμζνα εντόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

6. Πλα εγχειρίδια λειτουργία των μθχανθμάτων κα παραδοκοφν ςε θλεκτρονικι μορφι ςτα 

Ελλθνικά και ςτα Αγγλικά ςτθν Τεχνικι Υπθρεςία του Νοςοκομείου. 

Να κατατεκεί ο επίςθμοσ κατάλογοσ των ανταλλακτικϊν του καταςκευαςτι και θ διαςκόρπιςθ 

του μθχανιματοσ. 

7. Στθν τεχνικι προςφορά κα πρζπει απαραίτθτα να κατατεκεί αναλυτικό ςχζδιο του χϊρου 

εγκατάςταςθσ με κάτοψθ και πλαϊνι όψθ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ και να 

αναφζρονται με λεπτομζρεια όλα τα ςθμεία ςφνδεςθσ του εξοπλιςμοφ. 

8. Θ προμθκεφτρια εταιρεία κα πρζπει να κατακζςει αναλυτικι λίςτα τεχνικϊν με ςχετικζσ 

ειδικότθτεσ κεωρθμζνθ από τθν αρμόδια υπθρεςία ΕΓΑΝΘ. Ο ςυμμετζχων πρζπει 

απαραιτιτωσ να διακζτει μόνιμο ειδικευμζνο τεχνικό προςωπικό, με τθν πιςτοποίθςθ 

αποδεδειγμζνθσ εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ αυτοφ από τθν καταςκευάςτρια εταιρεία, ςε 

αντίκετθ περίπτωςθ θ προςφορά κα απορρίπτεται.  Τα πιςτοποιθτικά εκπαίδευςθσ τθσ 

καταςκευάςτριασ εταιρείασ κα πρζπει να είναι ονομαςτικά και κα υποβλθκοφν 

υποχρεωτικά ςτον τεχνικό φάκελο που κα κατατεκεί. 

9. Οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να κατακζςουν βεβαίωςθ ότι ζχουν εγκαταςτιςει τα τελευταία 

3 χρόνια αντίςτοιχα μθχανιματα παρεμφεροφσ τεχνολογίασ (τουλάχιςτον τρεισ ςυμβάςεισ), 

ςε δθμόςιο / ιδιωτικό Φορζα. 

10. Τα μθχανιματα να ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ διλωςθ του προμθκευτι για διακεςιμότθτα 

ανταλλακτικϊν για τουλάχιςτον 10 ζτθ. 

11. Πλα τα μθχανιματα κα ςυνοδεφονται από εγγφθςθ και ςυντιρθςθ 2 ετϊν, ςφμφωνα με τον 

καταςκευαςτι και θ οποία κα ξεκινάει από τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ. 

12. Ο προμθκευτισ  υποχρεοφται να κατακζςει ζγκυρο πιςτοποιθτικό ISO 9001 ςε ιςχφ, από 

φορζα ο οποίοσ είναι διαπιςτευμζνοσ από το Ε.ΣΥ.Δ. 
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13. Ο χρόνοσ παράδοςθσ (αποξιλωςθσ, εγκατάςταςθσ, κζςθσ ςε λειτουργία) του εξοπλιςμοφ ςε 

πλιρθ λειτουργία από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ κακορίηεται ςε 90 θμερολογιακζσ θμζρεσ, 

ωςτόςο ο χρόνοσ που κα ζχει ςτθν διάκεςθ του ο προμθκευτισ για τθν αποξιλωςθ, τθν 

εγκατάςταςθ και τθν κζςθ ςε λειτουργία κακορίηεται ςτισ 30 θμερολογιακζσ μζρεσ. 

14. Στον τεχνικό φάκελο κα γίνουν δεκτά μόνο επίςθμα εμπορικά και τεχνικά φυλλάδια (γίνονται 

δεκτά και ςε θλεκτρονικι μορφι) τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ και όχι αντιπροςϊπου ι 

τρίτων διαμεςολαβοφντων, ϊςτε να ελεγχκεί θ αρτιότθτα του προςφερόμενου μθχανιματοσ. 

Ψωτοτυπίεσ και μθ επίςθμα φυλλάδια του καταςκευαςτι δεν κα γίνουν δεκτά και θ προςφορά 

κα απορριφκεί.   

Ο φορζασ διατθρεί πλιρθ δικαίωμα ελζγχου του καταςκευαςτι ωσ προσ τθν ορκότθτα και τθν 

αξιοπιςτία του μθχανιματοσ που καταςκευάηει. 

15. Το ΨΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΨΫΣΘΣ κα περιλαμβάνει το ςφνολο των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και των 

ειδικϊν όρων τθσ διακιρυξθσ, όλεσ οι απαντιςεισ ανά πρόταςθ κα αναφζρονται με 

παραπομπι και τεκμθρίωςθ ςτα επίςθμα προςπζκτουσ, τεχνικά φυλλάδια και manualτου 

καταςκευαςτι. Αναφορζσ που κα απαντοφν μονολεκτικά ΝΑΙ ι ςυμφωνοφμε κλπ. χωρίσ 

τεκμθρίωςθ και πλιρθ παραπομπι ςε προςπζκτουσ κα αποκλείονται. 

16. Σε περίπτωςθ που ο προμθκευτισ - καταςκευαςτισ δεν διακζτει manual χριςθσ ςε ελλθνικι 

γλϊςςα κα πρζπει να τα κατακζςει μεταφραςμζνα. 

 

 
Μεκοδολογία υλοποίθςθσ 

Διεκνισ θλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ για τθν Ρρομικεια θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ για τισ 
ανάγκεσ του τμιματοσ Ιματιςμοφ και του τμιματοσ Μαγειρείων του Ρανεπιςτθμιακοφ Γενικοφ 
Νοςοκομείου Αλεξανδροφπολθσ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά βάςει τιμισ, προχπολογιςμοφ επτακοςίων ςαράντα οκτϊ χιλιάδων και επτακοςίων 
εξιντα ευρϊ (748.760,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου του ΨΡΑ. 

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-Ωρόνοι παράδοςθσ: Ενενιντα (90) 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 θλεκτρομθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ κα εγκαταςτακεί ωσ ακολοφκωσ: 

  



 

 

 

88 

 

 

Υποζργο: Ρρομικεια θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ του τμιματοσ Ιματιςμοφ και 
του τμιματοσ Μαγειρείων του Ρανεπιςτθμιακοφ Γενικοφ Νοςοκομείου Αλεξανδροφπολθσ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ CPV ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

1 Ρλυντιριο ιματιςμοφ 180 κιλϊν (1 τεμάχιο) 42716120-5 1 

2 Ρλυντιριο ιματιςμοφ 90 κιλϊν (1 τεμάχιo) 42716120-5 1 

3 Στεγνωτιρια υφαςμάτων (3 τεμάχια) 42716200-0 3 

4 

Ρλιρεσ ςιδερωτικό ςφςτθμα 
αποτελοφμενο απο: α)τροφοδοτικι 
μθχανι υφαςμάτων, β)κφλινδροσ 
ςιδερϊματοσ, γ)διπλωτικι μθχανι με 
ςτοιβακτικό μθχανιςμό 

42717000-5 1 

5 Ρλυντιριο ςκευϊν κουηίνασ (1 τεμάχιο) 42959000-3 1 

6 Ρλυντιριο τοφνελ (1 τεμάχιο) 42959000-3 1 

7 Ψοφρνοι (2 τεμάχια) 42341000-8 2 

ΣΥΝΟΛΟ 10 

 

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 ΤΕΩΝΙΚΕΣ 
ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ. 

 

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 θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ, χωρίσ καμία επιβάρυνςθ. 
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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 θλεκτρομθχανολογικό 
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 
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 θλεκτρομθχανολογικό εξοπλιςμό μόλισ αυτόσ 
εγκαταςτακεί και για δεκαπζντε (15) εργάςιμεσ θμζρεσ τουλάχιςτον, τμθματικά ι ςυνεχόμενα. 

Θ προμθκεφτρια εταιρεία υποχρεϊνεται και δεςμεφεται μαηί με τον θλεκτρομθχανολογικό 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 100% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου που υποβάλλεται 
πριν από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε 
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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. 

 

 

ΜΔΡΟ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Ωρθματοδότθςθ  

Θ πράξθ χρθματοδοτείται από το ΕΤΡΑ και από Εκνικοφσ Ρόρουσ μζςω ΡΔΕ (κωδικόσ ΟΡΣ: 5076741). Ζχει 
εκδοκεί θ με αρ. πρωτ. 539/29-01-2021 Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ με τίτλο «Ρρομικεια 
θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ του τμιματοσ Ιματιςμοφ και του τμιματοσ 
Μαγειρείων του Ρανεπιςτθμιακοφ Γενικοφ Νοςοκομείου Αλεξανδροφπολθσ» και MIS 5076741 ςτο Ε.Ρ. 
«Ανατολικισ Μακεδονίασ - Θράκθσ 2014-2020», 

Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, χωρίσ ΨΡΑ:  603.838,71€ 

 

Ανάλυςθ και Τεκμθρίωςθ προχπολογιςμοφ/Συνολικι και ανά τμιμα/μονάδα 
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Υποζργο: Ρρομικεια θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ του τμιματοσ Ιματιςμοφ και του 
τμιματοσ Μαγειρείων του Ρανεπιςτθμιακοφ Γενικοφ Νοςοκομείου Αλεξανδροφπολθσ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ CPV ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΚΑΘΑΘ 
ΑΞΙΑ (€) 

ΦΡΑ (€) 
Ρ/Υ (€)  
με ΦΡΑ 

Για το τμιμα Ιματιςμοφ 

1 
Ρλυντιριο ιματιςμοφ 180 
κιλϊν (1 τεμάχιο) 

42716120-5 1 100.000,00 24.000,00 124.000,00 

2 
Ρλυντιριο ιματιςμοφ 90 
κιλϊν (1 τεμάχιo) 

42716120-5 1 67.000,00 16.080,00 83.080,00 

3 
 

Στεγνωτιρια υφαςμάτων 
(3 τεμάχια) 42716200-0 3 36.000,00 8.640,00 44.640,00 

4 

Ρλιρεσ ςιδερωτικό 
ςφςτθμα αποτελοφμενο 
απο: α)τροφοδοτικι 
μθχανι υφαςμάτων, 
β)κφλινδροσ 
ςιδερϊματοσ, 
γ)διπλωτικι μθχανι με 
ςτοιβακτικό μθχανιςμό 

42717000-5 1 284.838,71 68.361,29 353.200,00 

Για το τμιμα Μαγειρείων 

5 
Ρλυντιριο ςκευϊν 
κουηίνασ (1 τεμάχιο) 

42959000-3 1 17.338,71 4.161,29 21.500,00 

6 
Ρλυντιριο τοφνελ (1 
τεμάχιο) 

42959000-3 1 62.500,00 15.000,00 77.500,00 

7 
Ψοφρνοι (2 τεμάχια) 42341000-8 2 36.161,29 8.678,71 44.840,00 

ΣΥΝΟΛΟ 10 603.838,71 144.921,29 748.760,00 

 

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

  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ –  Δηδηθή πγγξαθή  

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

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI – ΔΔΔ (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή) 

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςε μορφι αρχείου τφπου XML και PDF κα αναρτθκεί ςτο 
ΕΣΘΔΘΣ ςτον χϊρο του διαγωνιςμοφ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – Τπόδεηγκα Σερληθήο Πξνζθνξάο – Φύιιν πκκόξθσζεο 

τοιχεία Προςφζροντοσ 

Επωνυμία: ………… 

Διεφκυνςθ: ………… 

Σθλζφωνο: ………… Ημερομθνία: ………… 

Fax: ………… 

E-mail: ………… 

τοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ ……….. 

Διακιρυξθ αρικ. 4/2021 

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. 

 

 

Α/Α 
ΡΕΙΓΑΨΘ 

ΑΡΑΙΤΘΣΘ 
ΑΡΑΝΤΘΣΘ 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ/ 
ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

ΕΙΔΟΣ 6: ΡΛΥΝTΘΙΟ ΡΙΑΤΩΝ-ΡΟΤΘΙΩΝ FLIGHT ΤΥΡΟΥ ΤΟΥΝΕΛ (τεμ. 1) 

1 
Το πλυντιριο κα είναι ατμοκερμαινόμενο, με πίεςθ ατμοφ θ 
οποία να βρίςκει εφαρμογι ςτθν υπάρχουςα εγκατάςταςθ θ 
οποία είναι 2,5 bar. ΝΑΙ     

2 Θ μεταφορικι ταινία να ζχει πλάτοσ 550 χιλιοςτά ελάχιςτο. 
ΝΑΙ     

3 
Θα ζχει εξωτερικζσ διαςτάςεισ (Μικοσ Ω Ρλάτοσ Ω Φψοσ) 5300x 
810 x 2050 χιλιοςτά περίπου, ωφζλιμο φψοσ 450 χιλιοςτά 
ελάχιςτο και κα πλζνει κάκε είδουσ επιτραπζηια ςκεφθ. ΝΑΙ     

4 Θ απόδοςι του να είναι 2.400 πιάτα τθν ϊρα ελάχιςτο.  
ΝΑΙ     

5 
Θα πρζπει να διακζτει απαραιτιτωσ τα ακόλουκα τμιματα: 

 Ηϊνθ τροφοδοςίασ μικουσ. 
ΝΑΙ 
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 Ηϊνθ πρόπλυςθσ μικουσ. 

 Ηϊνθ κφριασ πλφςθσ.  

 Ηϊνθ ξεβγάλματοσ.  

 Ηϊνθ ςτεγνϊματοσ με ανεμιςτιρα. 

 Ηϊνθ περιςυλλογισ κακαρϊν ςκευϊν μικουσ 

6. 
Θ κφρια πλφςθ κα γίνεται  με  ςφςτθμα ακροφυςίων εκτόξευςθσ 
νεροφ απότο επάνω και το κάτω μζροσ, με αποτζλεςμα τθν 
ομοιόμορφθ πλφςθ των πιάτων ι ςκευϊν.  

ΝΑΙ 

  
7. 

Θ ηϊνθ ςτεγνϊματοσ κα φζρει διακόπτθ αςφαλείασ για άμεςθ 
διακοπι τθσ λειτουργίασ του πλυντθρίου ςε περίπτωςθ ανάγκθσ. ΝΑΙ 

  
8. 

Το πλυντιριο κα πρζπει να φζρει αντλίεσ νεροφ 
καταςκευαςμζνεσ από ανοξείδωτο χάλυβα. 

ΝΑΙ 

  9. Θ θλεκτρικι παροχι κα είναι 50Hz/3ph. ΝΑΙ 

  

10. 
Εςωτερικά και εξωτερικά κα είναι εξ ολοκλιρου καταςκευαςμζνο 
από ανοξείδωτο χάλυβα τφπου 304 ι 316 και κα ζχει βακμό 
υδατοπροςταςίασIPX5 τουλάχιςτον. 

ΝΑΙ 

  

11. 

Το πλυντιριο κα φζρεται ςε ποδαρικά φψουσ τουλάχιςτον 150 
χιλιοςτά ϊςτε να επιτυγχάνεται τζλειο αλφάδιαςμά του όταν 
υπάρχουν ανωμαλίεσ ςτο δάπεδο και εφκολοσ κακαριςμόσ του 
δαπζδου. 

ΝΑΙ 

  
12. 

Να μπορεί να ςυνδεκεί με εξωτερικζσ αντλίεσ απορρυπαντικοφ 
και ςτεγνωτικοφ. 

ΝΑΙ 

  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ  
 (Επί ποινι αποκλειςμοφ) 

1. 

Ο προμθκευτισ κα αναλάβει πλιρωσ τθν αποξιλωςθ του 
υπαρχόντων μθχανθμάτων κα τα παραλάβει με δικά του ζξοδα 
όπωσ λειτουργοφν ςιμερα και κα τα μεταφζρει εκτόσ ςε χϊρο 
του Νοςοκομείου που κα υποδείξει θ Τεχνικι Υπθρεςία . 

ΝΑΙ 

  

2. 

Ο προμθκευτισ κα αναλάβει πλιρωσ τθν εγκατάςταςθ του νζου 
εξοπλιςμοφ, τθν τοπικι τροποποίθςθ και τθν ςφνδεςθ τουσ με τα 
υπάρχοντα δίκτυα υποδομϊν που παρζχει το Νοςοκομείο και κα 
προβεί ςτισ ανάλογεσ οικοδομικζσ τροποποιιςεισ (π.χ 
αποκατάςταςθ δαπζδων, ψευδοροφϊν, τοιχοποιία κ.α). 

ΝΑΙ 

  

3. 

Ο προμθκευτισ κα πρζπει να ζχει επιςκεφκεί το χϊρο και να 
λάβει γνϊςθ των ςυνκθκϊν και να παραλάβει εγγραφι 
βεβαίωςθ επίςκεψθσ από τθν τεχνικι υπθρεςία του 
νοςοκομείου τθν οποία κα υποβάλει ςτον διαγωνιςμό. 

ΝΑΙ 

  

4. 
Σε περίπτωςθ που απαιτθκεί αφξθςθ θλεκτρικισ παροχισ 
πζραν τθσ υπάρχουςασ (πλθςιζςτεροσ υποςτακμόσ), το κόςτοσ 
αυτισ (υλικά, εργαςίεσ) επιβαρφνει τον Ανάδοχο. 

ΝΑΙ 

  

5. 

Ο καταςκευαςτικόσ οίκοσ υποχρεωτικά πρζπει να διακζτει 
Διλωςθ Συμμόρφωςθσ ΕΚ (CE) για τα προϊόντα του 
ςυνοδευόμενθ από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 
και επικφρωςθ από δικθγόρο.  

ΝΑΙ 

  
6. 

Πλα τα μθχανιματα πρζπει να είναι καινοφργια, και να 
καταςκευάηονται εξολοκλιρου αποδεδειγμζνα εντόσ 

ΝΑΙ 
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Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

7. 
Πλα εγχειρίδια λειτουργία των μθχανθμάτων κα παραδοκοφν ςε 
θλεκτρονικι μορφι ςτα Ελλθνικά και ςτα Αγγλικά ςτθν Τεχνικι 
Υπθρεςία του Νοςοκομείου. 

ΝΑΙ 

  
8. 

Να κατατεκεί ο επίςθμοσ κατάλογοσ των ανταλλακτικϊν του 
καταςκευαςτι και θ διαςκόρπιςθ του μθχανιματοσ. 

 

  

9. 

Οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να κατακζςουν βεβαίωςθ ότι 
ζχουν εγκαταςτιςει τα τελευταία 3 χρόνια αντίςτοιχα 
μθχανιματα παρεμφεροφσ τεχνολογίασ (τουλάχιςτον τρεισ 
ςυμβάςεισ), ςε δθμόςιο / ιδιωτικό Φορζα. 

 

  

10. 
Τα μθχανιματα να ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ διλωςθ του 
προμθκευτι για διακεςιμότθτα ανταλλακτικϊν για τουλάχιςτον 
10 ζτθ. 

 

  

11. 
Πλα τα μθχανιματα κα ςυνοδεφονται από εγγφθςθ και 
ςυντιρθςθ 2 ετϊν, ςφμφωνα με τον καταςκευαςτι και θ οποία 
κα ξεκινάει από τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ. 

 

  

12. 
Ο προμθκευτισ  υποχρεοφται να κατακζςει ζγκυρο 
πιςτοποιθτικό ISO 9001 ςε ιςχφ, από φορζα ο οποίοσ είναι 
διαπιςτευμζνοσ από το Ε.ΣΥ.Δ. 

 

  

13. 

Ο χρόνοσ παράδοςθσ (αποξιλωςθσ, εγκατάςταςθσ, κζςθσ ςε 
λειτουργία) του εξοπλιςμοφ ςε πλιρθ λειτουργία από τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ κακορίηεται ςε 90 θμερολογιακζσ 
θμζρεσ, ωςτόςο ο χρόνοσ που κα ζχει ςτθν διάκεςθ του ο 
προμθκευτισ για τθν αποξιλωςθ, τθν εγκατάςταςθ και τθν κζςθ 
ςε λειτουργία κακορίηεται ςτισ 30 θμερολογιακζσ μζρεσ. 

 

  

14. 

Στον τεχνικό φάκελο κα γίνουν δεκτά μόνο επίςθμα εμπορικά και 
τεχνικά φυλλάδια (γίνονται δεκτά και ςε θλεκτρονικι μορφι) τθσ 
καταςκευάςτριασ εταιρείασ και όχι αντιπροςϊπου ι τρίτων 
διαμεςολαβοφντων, ϊςτε να ελεγχκεί θ αρτιότθτα του 
προςφερόμενου μθχανιματοσ. Ψωτοτυπίεσ και μθ επίςθμα 
φυλλάδια του καταςκευαςτι δεν κα γίνουν δεκτά και θ 
προςφορά κα απορριφκεί.   

 

  

15. 
Ο φορζασ διατθρεί πλιρθ δικαίωμα ελζγχου του καταςκευαςτι 
ωσ προσ τθν ορκότθτα και τθν αξιοπιςτία του μθχανιματοσ που 
καταςκευάηει. 

 

  

16. 

Το ΨΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΨΫΣΘΣ κα περιλαμβάνει το ςφνολο των 
τεχνικϊν προδιαγραφϊν και των ειδικϊν όρων τθσ διακιρυξθσ, 
όλεσ οι απαντιςεισ ανά πρόταςθ κα αναφζρονται με παραπομπι 
και τεκμθρίωςθ ςτα επίςθμα προςπζκτουσ, τεχνικά φυλλάδια και 
manualτου καταςκευαςτι. Αναφορζσ που κα απαντοφν 
μονολεκτικά ΝΑΙ ι ςυμφωνοφμε κλπ. χωρίσ τεκμθρίωςθ και 
πλιρθ παραπομπι ςε προςπζκτουσ κα αποκλείονται. 

 

  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 ΡΟΜΘΘΕΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΨΟΑ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ  
(ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΕΟΝΤΟΣ : 
Επωνυμία: ………… 
Διεφκυνςθ: ………… 
Τθλζφωνο: ………… 
Θμερομθνία: ………… 
Fax: ………… 
E-mail: ………… 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΩΘ : ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΘΣ 

ΑΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ: 

ΤΙΤΛΟΣ ΥΡΟΕΓΟΥ: 

Α/Α ΡΕΙΓΑΨΘ ΕΙΔΟΥΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΣΕ ΤΕΜΑΩΙΑ 

ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ 
€, ΩΫΙΣ ΨΡΑ 
(αρικμθτικϊσ) 

ΔΑΡΑΝΘ ΣΕ € 
ΩΫΙΣ ΨΡΑ 
(αρικμθτικϊσ) 

     

     

     

ΡΟΣΨΕΟΜΕΝΘ ΤΙΜΘ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ χωρίσ Ψ.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) 

 

ΡΟΣΨΕΟΜΕΝΘ ΤΙΜΘ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ, χωρίσ Ψ.Ρ.Α. 
(ολογράφωσ), Ρ 

 

ΡΟΣΟΣΤΟ 
Ψ.Ρ.Α. 

24% ΡΟΣΟ Ψ.Ρ.Α.  

ΡΟΣΨΕΟΜΕΝΘ ΤΙΜΘ με Ψ.Ρ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ (αρικμθτικϊσ)  

ΡΟΣΨΕΟΜΕΝΘ ΤΙΜΘ με Ψ.Ρ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ (ολογράφωσ)  

Ο ΡΟΣΨΕΫΝ / Θμερομθνία  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙΙ Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ  

 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

ΕΚΔΟΤΘΣ....................................................................... 

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 ……….., ΑΨΜ ………………..,  οδόσ …………. αρικμόσ …, ΤΚ ………..,- 

{ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν  

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

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

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

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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ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

ΕΚΔΟΤΘΣ....................................................................... 

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 ……………, ΑΨΜ …………, Οδόσ …………. Αρικμόσ ……. Τ.Κ. ………-  

,ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν  

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

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

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

…… 

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  

ΣΥΜΒΑΣΘ υπ' αρ …….. 

 

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

υλοποίθςθ του Υποζργου «Ρρομικεια θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ του τμιματοσ Ιματιςμοφ 

και του τμιματοσ Μαγειρείων του Ρανεπιςτθμιακοφ Γενικοφ Νοςοκομείου Αλεξανδροφπολθσ» με κωδικό ΟΡΣ (MIS): 

5076741 που είναι ενταγμζνθ ςτο Ε.Ρ. «Ανατολικισ Μακεδονίασ & Θράκθσ 2014-2020», Συμβατικοφ Τιμιματοσ 

………..€ ςυμπεριλαμβανομζνου του Ψ.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 ΑΨΜ ΩΩΩΩΩΩΩΩΩ 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 επτακοςίων ςαράντα οκτϊ χιλιάδων και 

επτακοςίων εξιντα ευρϊ (748.760,00€) ςυµπεριλαµβανοµζνου του ΨΡΑ.  

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 ΑΝΑΔΟΩΟΣ 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. 
 

Ρρομικεια: «Ρρομικεια εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ του τμιματοσ Ενδοςκοπιςεων Ρεπτικοφ του Ρανεπιςτθμιακοφ 

Γενικοφ Νοςοκομείου Αλεξανδροφπολθσ» όπωσ εξειδικεφεται ςτθ Σφμβαςθ. 

Θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ: Θ θμερομθνία υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ. 
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Θμζρα: 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 ΤΘΣ ΡΑΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Με τθν παροφςα, θ Ανακζτουςα Αρχι ανακζτει και ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει, ζναντι τθσ αμοιβισ που αναφζρεται 

πιο κάτω ςτθν παροφςα, τθν προμικεια του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ του τμιματοσ Ιματιςμοφ και 

του τμιματοσ Μαγειρείων του Ρανεπιςτθμιακοφ Γενικοφ Νοςοκομείου Αλεξανδροφπολθσ ωσ κάτωκι: 

 

Υποζργο: Ρρομικεια θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ του τμιματοσ Ιματιςμοφ και του 
τμιματοσ Μαγειρείων του Ρανεπιςτθμιακοφ Γενικοφ Νοςοκομείου Αλεξανδροφπολθσ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ CPV ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΚΑΘΑΘ 
ΑΞΙΑ (€) 

ΦΡΑ (€) 
Ρ/Υ (€)  
με ΦΡΑ 

Για το τμιμα Ιματιςμοφ 

1 
Ρλυντιριο ιματιςμοφ 180 
κιλϊν (1 τεμάχιο) 

42716120-5 1 100.000,00 24.000,00 124.000,00 

2 
Ρλυντιριο ιματιςμοφ 90 
κιλϊν (1 τεμάχιo) 

42716120-5 1 67.000,00 16.080,00 83.080,00 

3 
 

Στεγνωτιρια υφαςμάτων 
(3 τεμάχια) 42716200-0 3 36.000,00 8.640,00 44.640,00 

4 

Ρλιρεσ ςιδερωτικό 
ςφςτθμα αποτελοφμενο 
απο: α)τροφοδοτικι 
μθχανι υφαςμάτων, 
β)κφλινδροσ 
ςιδερϊματοσ, 
γ)διπλωτικι μθχανι με 

42717000-5 1 284.838,71 68.361,29 353.200,00 
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ςτοιβακτικό μθχανιςμό 

Για το τμιμα Μαγειρείων 

5 
Ρλυντιριο ςκευϊν 
κουηίνασ (1 τεμάχιο) 

42959000-3 1 17.338,71 4.161,29 21.500,00 

6 
Ρλυντιριο τοφνελ (1 
τεμάχιο) 

42959000-3 1 62.500,00 15.000,00 77.500,00 

7 
Ψοφρνοι (2 τεμάχια) 42341000-8 2 36.161,29 8.678,71 44.840,00 

ΣΥΝΟΛΟ 10 603.838,71 144.921,29 748.760,00 

Θ προμικεια κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ υπ. αρικμ. 4/2021 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 (ΨΕΚ 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 ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ - ΡΟΑΙΕΣΘ (ΡΑΑΤΑΣΘ) ΣΥΜΒΑΣΘΣ. 

 

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 100% 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 ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

4.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εγκαταςτιςει ςε πλιρθ λειτουργία τον εξοπλιςμό ςτο Ρανεπιςτθμιακό Γενικό 

Νοςοκομείο Αλεξανδροφπολθσ εντόσ 90 θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ θμερομθνίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το πρόγραμμα 

εγκατάςταςθσ, επίδειξθσ και εκπαίδευςθσ κα καταρτιςκεί ςε ςυνεννόθςθ με τουσ υπευκφνουσ. Θ ολοκλιρωςθ τθσ 
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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. 

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 ΥΛΙΚΫΝ - ΩΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΛΑΒΘΣ ΥΛΙΚΫΝ 

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 ΡΛΘΩΜΘΣ - ΚΑΤΘΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΡΛΘΩΜΘΣ 

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 Ψ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  
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α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ 

και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων επιβάλλεται 

(άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΨΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και 

κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο 

όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 

του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και 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 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

Για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ παροφςασ, ο Ανάδοχοσ κατζκεςε ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τθ με αρικμό ………….. εγγυθτικι 

επιςτολι του/ τθσ …………. , ποςοφ ………….. ευρϊ (4% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΨΡΑ). Επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ 

μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ (Ν.4412/16 άρκρο 72). 

Άρκρο 7 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 

Για τθν καλι λειτουργία των ςυςτθμάτων θλεκτρομθχανολογικοφ 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 

ΛΥΣΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ - ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΘΤΕΣ - 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. 
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Λοιπζσ κυρϊςεισ (πρόςτιμα, ποινζσ, εκπτϊςεισ), ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ανωτζρω Νόμου. 

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 

ΑΡΟΙΨΘ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 

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 

ΟΛΟΚΛΘΩΣΘ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του άρκρου 202 του Ν.4412/16. 

Άρκρο 11 

ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

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 - ΕΡΙΛΥΣΘ 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 

εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ 
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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. 

 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΘ 

ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
 

Ο ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ 

ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΤΑΙΕΙΑ 
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