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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

 

 

Επωνυμία ΓΕΝΛΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ ΦΛΩΛΝΑΣ  

«ΕΛΕΝΘ Κ. ΔΘΜΘΤΛΟΥ» 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΕΓΝΑΤΛΑΣ 9 ΦΛΩΛΝΑ  

Ρόλθ ΦΛΩΛΝΑ  

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 53100 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ  

Κωδικόσ ΝUTS 533 

Τθλζφωνο 23853/50266  

Φαξ 23850/22175  

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  sprom@nosflorinas.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ ΤΣΩΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΛΑ  

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.florinahospital.gr  

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL) www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι ΤΟ ΓΕΝΛΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ ΦΛΩΛΝΑΣ «ΕΛΕΝΘ Κ. ΔΘΜΘΤΛΟΥ» και ανικει ςτο 
ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΥΓΕΛΑΣ και ςτθν 3 ΥΡΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ). 

 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι  θ παροχι πρωτοβάκμιασ περίκαλψθσ  

 

Εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο  είναι το  ελλθνικό Ν.4412/2016. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

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

β) Οι προςφορζσ πρζπει να  υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ : www.promitheus.gov.gr  

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από: το ΓΕΝΛΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ ΦΛΩΛΝΑΣ ΓΑΦΕΛΟ 
ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ  και τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: ΕΓΝΑΤΛΑΣ 9 ΦΛΩΛΝΑ ΤΚ 53100 ΤΘΛ 23853/50266  
ΦΑΧ 23850/22175  

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

 

 

 

http://www.florinahospital.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ  

 

Είδοσ διαδικαςίασ  

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

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ    

 Το παρόν ζργο ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ και από εκνικοφσ 
πόρουσ του ΡΔΕ. 

Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α.E : 9349.01 ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του 
οικονομικοφ ζτουσ 2017-2018 του Φορζα. Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του 
Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Δυτικι Μακεδονία 2014-2020» και του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων 
(αρικ. ενάρικ. Ζργου  2017/ΕΡ00510015 ) 

Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο ΣΑΕΡ 0051  με τίτλο: « Νζοσ Λατροτεχνολογικοσ  εξοπλιςμόσ  του   Γενικοφ 
Νοςοκομείου ΦΛΩΛΝΑΣ», (ΦΟΕΑΣ: ΓΕΝΛΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ ΦΛΩΛΝΑΣ), ςυνολικισ δαπάνθσ 194.610,00€ θ 
οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Δυτικι Μακεδονία 2014-2020»  ςυμφωνα με  το υπ αρ. 
πρωτ.  2599/10—7-2017  ζγγραφο τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ε.Ρ. Ρεριφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ και 
ζχει λάβει κωδικό ΟΡΣ 5007908  
Το ζργο είναι ενταγμζνο ςτο πλαίςιο του Άξονα Ρροτεραιότθτασ «Ρροϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ και 
καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ και κάκε διάκριςθσ (ΕΤΡΑ)» του Ε.Ρ. «Δυτικι  Μακεδονία 2014-2020»  
 

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι Θ ΡΟΜΘΚΕΛΑ «ΝΕΟΣ ΛΑΤΟΤΕΧΝΟΛΟΓΛΚΟΣ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΛΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ ΦΛΩΛΝΑΣ» ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 
 

A/A ΕΙΔΟΣ ΡΟΣ. 
ΤΙΜΘ/ΤΜΧ 
ΧΩΙΣ ΦΡΑ ΦΡΑ 

ΤΙΜΘ/ΤΜΧ 
ΜΕ ΦΡΑ ΣΥΝΟΛΟ CPV 

1 
ΜΟΝΛΤΟ ΡΑΑΚΛΛΝΛΑ (ΤΕΜ. 4) ΜΕ 
ΚΕΝΤΛΚΟ ΣΤΑΚΜΟ 1 25.806,45 6.193,55 32.000,00 32.000,00 33195200-5 

2 ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΘΑΣ ΦΟΘΤΟΣ 2 7.661,29 1.838,71 9.500,00 19.000,00 33157400-9 

3 ΡΟΛΥΚΟΝΑ ΑΛΜΟΚΑΚΑΣΘΣ ΜΕ ΗΥΓΟ 1 4.435,48 1.064,52 5.500,00 5.500,00 39113100-8 

4 ΦΟΕΛΟ ΑΣΚΕΝΩΝ ΑΚΤΛΝΟΔΛΑΡΕΑΤΟ 2 3.225,81 774,19 4.000,00 8.000,00 33192160-1 

5 
ΘΛΕΚTΟΝΛΚΟ ΡΛΕΣΟΜΕΤΟ-
ΟΞΥΜΕΤΟ, ΤΟΧΘΛΑΤΟ 8 1.612,90 387,10 2.000,00 16.000,00 33123100-9 

6 
ΘΛΕΚΤΟΚΑΔΛΟΓΑΦΟΣ 6ΚΑΝΑΛΟΣ 
ΜΕ ΤΟΧΘΛΑΤΟ 3 2.177,42 522,58 2.700,00 8.100,00 33123230-9 

7 ΚΕΜΟΜΕΤΟ ΑΥΤΛΟΥ, ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟ 10 201,61 48,39 250,00 2.500,00 38412000-6 

8 
ΟΟΜΕΤΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΔΛΡΛΟ ΜΕ 
ΥΓΑΝΤΘΑ, ΕΡΛΤΟΛΧΛΟ 30 112,90 27,10 140,00 4.200,00 38428000-1 

9 ΑΝΑΟΦΘΣΘ ΘΛΕΚΤΛΚΘ, ΤΟΧΘΛΑΤΘ 5 1.290,32 309,68 1.600,00 8.000,00 33926000-7 

10 ΡΑΛΜΛΚΟ ΟΞΥΜΕΤΟ 10 403,23 96,77 500,00 5.000,00 33100000-1 
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11 
ΛΥΧΝΛΑ ΕΞΕΤΑΣΤΛΚΘ ΤΥΡΟΥ LED, 
ΤΟΧΘΛΑΤΘ 4 967,74 232,26 1.200,00 4.800,00 31532100-5 

12 ΑΝΤΛΛΑ ΕΓΧΥΣΘΣ, ΟΓΚΟΜΕΤΛΚΘ 2 1.451,61 348,39 1.800,00 3.600,00 33194110-0 

13 ΤΟΧΘΛΑΤΟ ΝΟΣΘΛΕΛΑΣ 2 2.741,94 658,06 3.400,00 6.800,00 39313000-9 

14 ΤΟΧΘΛΑΤΟ ΝΟΣΘΛΕΛΑΣ/ΑΛΛΑΓΩΝ 1 2.661,29 638,71 3.330,00 3.300,00 39313000-9 

15 
ΤΟΧΘΛΑΤΟ ΜΕΤΑΦΟΑΣ 
ΜΟΛΥΣΜΑΤΛΚΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 2 1.612,90 387,10 2.000,00 4.000,00 39313000-9 

16 
ΔΛΑΓΝΩΣΤΛΚΟ ΣΕΤ ΩΤΟΣΚΟΡΛΟΥ, 
ΕΡΛΤΟΛΧΛΟ 4 645,16 154,84 800,00 3.200,00 33100000-1 

17 ΣΤΘΚΟΣΚΟΡΛΟ 20 40,32 9,68 50,00 1.000,00 33100000-1 

18 ΧΕΛΟΥΓΛΚΑ ΕΓΑΛΕΛΑ, ΣΕΤ 1 13.306,45 3.193,55 16.500,00 16.500,00 33162200-5 

19 
ΡΛΕΣΟΜΕΤΟ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟ, 
ΕΡΛΤΑΡΕΗΛΟ 10 403,23 96,77 500,00 5.000,00 33123100-9 

20 
ΚΛΛΝΘ ΦΥΣΛΟΚΕΑΡΕΛΑΣ 3 ΣΘΜΕΛΩΝ, 
ΘΛΕΚΤΛΚΘ 2 2.016,13 483,87 2.500,00 5.000,00 33192100-3 

21 
ΣΥΣΚΕΥΘ ΘΛΕΚΤΟΚΕΑΡΕΛΑΣ - 
ΥΡΕΘΧΩΝ - ΑΝΑΟΦΘΣΘΣ 2 4.435,48 1.064,52 5.500,00 11.000,00 33158200-4 

22 ΔΛΑΚΕΜΛΑ ΜΛΚΟΚΥΜΑΤΩΝ 1 3.225,81 774,19 4.000,00 4.000,00 33100000-1 

23 ΛΥΧΝΛΑ ΥΡΕΥΚΩΝ, ΤΟΧΘΛΑΤΘ 1 524,19 125,81 650,00 650,00 31516000-6 

24 ΚΑΕΚΛΑ ΜΑΣΑΗ, ΦΟΘΤΘ 1 201,61 48,39 250,00 250,00 39113100-8 

25 ΣΥΣΚΕΥΘ ΚΕΜΑΝΣΘΣ ΕΡΛΚΕΜΑΤΩΝ 1 322,58 77,42 400,00 400,00 33100000-1 

26 
ΤΟΧΘΛΑΤΟ ΜΕΤΑΦΟΑΣ 
ΚΑΚΑΟΥ/ΑΚΑΚΑΤΟΥ ΛΜΑΤΛΣΜΟΥ 4 1.209,68 290,32 1.500,00 6.000,00 39313000-9 

27 
ΤΟΧΘΛΑΤΟ ΜΕΤΑΦΟΑΣ ΚΑΚΑΟΥ 
ΛΜΑΤΛΣΜΟΥ ΚΛΕΛΣΤΟ 2 1.451,61 348,39 1.800,00 3.600,00 39313000-9 

28 
ΤΟΧΘΛΑΤΟ ΜΕΤΑΦΟΑΣ ΣΑΚΩΝ 
ΑΚΑΚΑΤΟΥ ΛΜΑΤΛΣΜΟΥ 1 806,45 193,55 1.000,00 1.000,00 39313000-9 

29 ΣΤΑΤΩ ΟΩΝ, ΤΟΧΘΛΑΤΟ 50 48,39 11,61 60,00 3.000,00 39313000-9 

30 ΡΑΑΒΑΝ, ΤΟΧΘΛΑΤΟ 15 120,97 29,03 150,00 2.250,00 39313000-9 

31 
ΚΥΤΛΟ ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘΣ ΧΕΛΟΥΓΛΚΩΝ 
ΕΓΑΛΕΛΩΝ 8 96,77 23,23 120,00 960,00 33100000-1 

     ΣΥΝΟΛΟ 194.610,00  
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 Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ  

( χαμθλοτερθ τιμθ ) ανά είδοσ. 

Τα υπό προμικεια μθχανιματα κα περιλαμβάνουν τα κλινικά πακζτα και παρελκόμενο εξοπλιςμό που 
περιγράφονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ςτο παράρτθμα  τθσ παροφςασ. Στο αντικείμενο του διαγωνιςμοφ 
περιλαμβάνεται επίςθσ και κάκε άλλο υλικό, εργαςία και υποχρζωςθ που περιγράφεται αναλυτικά ςτθν 
απόφαςθ διακιρυξθσ και τα παραρτιματά τθσ. 
Οι προςφορζσ υποβάλλονται για όλα τα είδθ τθσ διακιρυξθσ, ι για μζροσ αυτϊν, ι για ζνα μόνο είδοσ. 
Υποχρεωτικά θ προςφορά κα καλφπτει τθν ςυνολικι ποςότθτα κάκε είδουσ που προφζρεται.  
Κάκε προμθκευτισ, επί ποινι απόρριψθσ, κα ςυμμετζχει με ξεχωριςτι προςφορά για κάκε είδοσ που 
επικυμεί να προςφζρει. 
Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των  194.610,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24 % 
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ 24%: 156.943,55 €,  ΦΡΑ 24%   37.666,45 €.) 

 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται   ςε  90  θμζρεσ 

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

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με κριτιριο  τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά   βάςει  τιμθσ 
( χαμθλοτερθ τιμθ )  

  

1.4 Θεςμικό πλαίςιο  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ αυτισ 
εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

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

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων 
για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Λουνίου 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, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και 
Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ 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) «Ρροςαρμογι 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 Συνζδριο» 

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

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των 
κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ 
διατάξεισ”, 
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 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό 
Τφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ 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) “Ρνευματικι Λδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Κζματα”,  

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

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

 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «φκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Τεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων 
(Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)», 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.  

 τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ ΔΥ8δ/ΓΡοικ/1348 ΦΕΚ 32/16/1/04 «Αρχζσ και κατευκθντιριεσ γραμμζσ ορκισ 
πρακτικισ διανομισ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων» 

 του ν. 4472/2017 «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». 

 του ν. 4488/2017 «Συνταξιοδοτικζσ ρυκµίςεισ Δθµοςίου και λοιπζσ αςφαλιςτικζσ διατάξεισ, ενίςχυςθ τθσ 
προςταςίασ των εργαηοµζνων, δικαιϊµατα ατόµων µε αναπθρίεσ και άλλεσ διατάξεισ». 

 του ν. 4497/2017 «Άςκθςθ υπαίκριων εμπορικϊν δραςτθριοτιτων, εκςυγχρονιςμόσ τθσ επιμελθτθριακισ 
νομοκεςίασ και άλλεσ διατάξεισ». 

 του αρκρου 4 του ΡΔ. 118/2017 «Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου». 

 Τισ κάτωκι αποφάςεισ: 

  Τθν υπ’αρ. 13289/17.08.2015 απόφαςθ του Υπουργοφ Επικρατείασ «Κακοριςμόσ θμερθςίων και 
εβδομαδιαίων νομαρχιακϊν και τοπικϊν εφθμερίδων που ζχουν τθν δυνατότθτα καταχϊρθςθσ 
δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου» και τθν αρικμ. 15278/11-09-2015 τροποποιθτικι αυτισ. 

 Τθν αρικμ 34/25-09-2015 (Κζμα1ο) (ΑΔΑ: ΩΩΜ746907Λ-4ΨΤ) απόφαςθ του Δ.Σ. του Γ.Ν. « ΦΛΩΛΝΑΣ ΕΛΕΝΘ 
Κ. ΔΘΜΘΤΛΟΥ» για τον οριςμό υπεφκυνων για το νζο ΕΣΡΑ 2014-2020 και τον οριςμό επιτροπϊν ςφνταξθσ 
τεχνικϊν προδιαγραφϊν και προχπολογιςμϊν.  

 Τθν αρικμ 2θ/26-01-2017 (Κζμα 1ο) (ΑΔΑ: ΩΝΣΥ46907Λ-ΔΓ) Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Γ.Ν. 
ΦΛΩΛΝΑΣ «ΕΛΕΝΘ Κ. ΔΘΜΘΤΛΟΥ» για τθν υλοποίθςθ του ζργου «Νζοσ Λατροτεχνολογικόσ Εξοπλιςμόσ του 
Γ.Ν. Φλϊρινασ» ςτα πλαίςια του ΕΣΡΑ 2014-2020.  

 Τθν αρ.πρωτ.898/06-03-2017 Ρρόςκλθςθ 34 (Κωδ. ΟΡΣ 1939) (ΑΔΑ: ΩΩ2Φ7ΛΨ-Δ9Φ) για τθν υποβολι 
προτάςεων ςτο επιχειρθςιακό πρόγραμμα «Δυτικι Μακεδονία»2014-2020. 

 Τθν 199θ/09-03-2017 (ΑΔΑ: Ψ66ΑΟΕΡ-0ΜΒ) Απόφαςθ του Διοικθτι τθσ 3θσ ΥΡΕ με ςφμφωνθ γνϊμθ 
προμικειασ ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ των Νοςοκομείων Ρεριφζρειασ Δυτικισ 
Μακεδονίασ μζςω του Ε.Ρ «Δυτικι Μακεδονία» 2014-2020. 
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 Τθν με αρ. πρωτ. Α6γ/Γ.Ρ.22351/06-04-2017 (ΩΨΛΨ465ΦΥΟ-ΕΚ5) του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Υγείασ για 
ζγκριςθ ςκοπιμότθτασ για επιχοριγθςθ, από πόρουσ του ΕΣΡΑ 2014-2020, τθσ προμικειασ 
Λατροτεχνολογικοφ Εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ του Γ.Ν. Φλϊρινασ, τελικοφ προχπολογιςμοφ 194.610,00 €.   

 Τθν 31θ/20-04-2017 (ΑΔΑ: ΩΞ1Υ46907Λ-3ΥΗ) Απόφαςθ του Διοικθτι του Γ.Ν. Φλϊρινασ για τθν ανάρτθςθ ςε 
δθμόςια διαβοφλευςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν του ζργου «Νζοσ Λατροτεχνολογικόσ Εξοπλιςμόσ του 
Γενικοφ Νοςοκομείου Φλϊρινασ». 

 Το με αρ. πρωτ. 2598/09-05-2017 Ρρακτικό τθσ Επιτροπισ Σφνταξθσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν με το οποίο 
υποβάλλονται ςυνθμμζνα προσ ζγκριςθ από το Δ.Σ. του Γ.Ν. Φλϊρινασ οι τελικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ των 
ειδϊν του ζργου «Νζοσ Λατροτεχνολογικόσ Εξοπλιςμόσ του Γενικοφ Νοςοκομείου Φλϊρινασ».. 

 Τθν αρικμ 9θ/11-05-2017 (Κζμα 3ο) (ΑΔΑ: ΩΕΥΓ46907Λ-9Ω2) του Δ.Σ. του Γ.Ν. Φλϊρινασ για τθν ζγκριςθ των 
τελικϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν του ζργου «Νζοσ Λατροτεχνολογικόσ Εξοπλιςμόσ του Γενικοφ Νοςοκομείου 
Φλϊρινασ». 

 Τθν με αρ. πρωτ. 2599/10-7-2017 (ΑΔΑ:  6ΝΞ37ΛΨ-ΓΕ6 ) Απόφαςθ  Ζνταξθσ Ρράξθσ του ζργου «Νζοσ 
Λατροτεχνολογικοσ  Εξοπλιςμόσ  του   Γενικοφ Νοςοκομείου Φλϊρινασ»  ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα 
«Δυτικι Μακεδονία» 2014-2020,  με κωδικό ΟΡΣ 5007908. 

 Τον επιςυναπτόμενο πίνακα των ειδϊν ο οποίοσ αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ ειςιγθςθσ  

- Το κριτιριο κατακφρωςθσ τθσ Σφμβαςθσ   τθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά:   

βάςει τιμισ ( χαμθλότερθ τιμι )  
- Τθν   προχπολογίςκθκα δαπάνθ  θ οποία ανζρχεται ςτο ποςό των 194.610,00€ ενςωματωμζνο το ΦΡΑ  

- Το γεγονόσ ότι  Θ ςφμβαςθ εμπίπτει ςτθ Συμφωνία περί Δθμοςίων Ρρομθκειϊν (ΣΔΣ)   και είναι κάτω των 
ορίων 

- Το γεγονόσ ότι  θ ςυγχρθματοδότθςθ του ζργου  γίνεται από  το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ 
Ανάπτυξθσ και από πόρουσ του ΡΔΕ. 

- To     Ρρωτογενζσ αίτθμα του ΓΝΦ με   ΑΔΑΜ 17REQ002043962.  
- Τθν  υπ αρ  ΑΔΑ Ω4ΝΤ46907Λ-Γ47  ΚΑΛ ΑΔΑΜ  17REQ002056613/9-10-2017 και ΑΡΟΦΑΣΘ ΑΝΑΛΘΨΘ  

ΥΡΟΧΕΩΣΘΣ 78/6/7/2017  
- Τθν υπ αρ  21/16-10-2017 κεμα 3 ( ΑΔΑ 7Κ9Λ46907Λ-ΦΕΒ) αποφαςθ του ΔΣ  για τθν εγκριςθ διενεργειασ  του 
Διεκνθ  Θλεκτρονικου διαγωνιςμου για τθν προμθκεια  «ΝΕΟΣ ΛΑΤΟΤΕΧΝΟΛΟΓΛΚΟΣ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ ΤΟΥ 
ΓΕΝΛΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ ΦΛΩΛΝΑΣ»με τθν οποία ορίηονται και τα μζλθ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ του 
διαγωνιςμοφ. 

-Τθν  υπ αρ 649/16-03-2018 προεγκριςθ δθμοπρατιςθσ από τθν Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ του ΕΡ Ρ.Δ.Μ.  

- Τθν  υπ αρ  68/29-3-2018 (ΑΔΑ ΩΞΑ46907Λ-1ΨΕ ) αποφαςθ του ΔΣ με τθν οποια οριηεται θ επιτροπι 
ποιοτικισ-οριςτικισ παραλαβισ. 

-Τουσ ςυςτθμικοφσ αρικμοφσ του εν λογω διαγωνιςμου: 

 

A/A ΕΙΔΟ 
ΤΣΗΜ. 
ΑΡΙΘΜ. 

1 ΜΟΝΗΣΟΡ ΠΑΡΑΚΛΗΝΗΑ (ΣΔΜ. 4) ΜΔ ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΣΑΘΜΟ 44126 

2 ΑΝΑΠΝΔΤΣΖΡΑ ΦΟΡΖΣΟ 50005 

3 ΠΟΛΤΘΡΟΝΑ ΑΗΜΟΚΑΘΑΡΖ ΜΔ ΕΤΓΟ 50013 

4 ΦΟΡΔΗΟ ΑΘΔΝΩΝ ΑΚΣΗΝΟΓΗΑΠΔΡΑΣΟ 50014 

5 ΖΛΔΚTΡΟΝΗΚΟ ΠΗΔΟΜΔΣΡΟ-ΟΞΤΜΔΣΡΟ, ΣΡΟΥΖΛΑΣΟ 50016 

6 ΖΛΔΚΣΡΟΚΑΡΓΗΟΓΡΑΦΟ 6ΚΑΝΑΛΟ ΜΔ ΣΡΟΥΖΛΑΣΟ 50020 

7 ΘΔΡΜΟΜΔΣΡΟ ΑΤΣΗΟΤ, ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ 50023 

8 ΡΟΟΜΔΣΡΟ ΟΞΤΓΟΝΟΤ ΓΗΠΛΟ ΜΔ ΤΓΡΑΝΣΖΡΑ, ΔΠΗΣΟΗΥΗΟ 50024 

9 ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ, ΣΡΟΥΖΛΑΣΖ 50025 

10 ΠΑΛΜΗΚΟ ΟΞΤΜΔΣΡΟ 50028 

11 ΛΤΥΝΗΑ ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ ΣΤΠΟΤ LED, ΣΡΟΥΖΛΑΣΖ 50030 
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12 ΑΝΣΛΗΑ ΔΓΥΤΖ, ΟΓΚΟΜΔΣΡΗΚΖ 50032 

13 ΣΡΟΥΖΛΑΣΟ ΝΟΖΛΔΗΑ 50054 

14 ΣΡΟΥΖΛΑΣΟ ΝΟΖΛΔΗΑ/ΑΛΛΑΓΩΝ 50055 

15 ΣΡΟΥΖΛΑΣΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΜΟΛΤΜΑΣΗΚΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ 50056 

16 ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΟ ΔΣ ΩΣΟΚΟΠΗΟΤ, ΔΠΗΣΟΗΥΗΟ 50057 

17 ΣΖΘΟΚΟΠΗΟ 50058 

18 ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ, ΔΣ 50059 

19 ΠΗΔΟΜΔΣΡΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ, ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΟ 50084 

20 ΚΛΗΝΖ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΗΑ 3 ΖΜΔΗΩΝ, ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ 50087 

21 ΤΚΔΤΖ ΖΛΔΚΣΡΟΘΔΡΑΠΔΗΑ - ΤΠΔΡΖΥΩΝ - ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ 50094 

22 ΓΗΑΘΔΡΜΗΑ ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΩΝ 50097 

23 ΛΤΥΝΗΑ ΤΠΔΡΤΘΡΩΝ, ΣΡΟΥΖΛΑΣΖ 50099 

24 ΚΑΡΔΚΛΑ ΜΑΑΕ, ΦΟΡΖΣΖ 50100 

25 ΤΚΔΤΖ ΘΔΡΜΑΝΖ ΔΠΗΘΔΜΑΣΩΝ 50102 

26 ΣΡΟΥΖΛΑΣΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΘΑΡΟΤ/ΑΚΑΘΑΡΣΟΤ ΗΜΑΣΗΜΟΤ 50109 

27 ΣΡΟΥΖΛΑΣΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΘΑΡΟΤ ΗΜΑΣΗΜΟΤ ΚΛΔΗΣΟ 50115 

28 ΣΡΟΥΖΛΑΣΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΚΩΝ ΑΚΑΘΑΡΣΟΤ ΗΜΑΣΗΜΟΤ 50116 

29 ΣΑΣΩ ΟΡΩΝ, ΣΡΟΥΖΛΑΣΟ 50117 

30 ΠΑΡΑΒΑΝ, ΣΡΟΥΖΛΑΣΟ 50118 

31 ΚΤΣΗΟ ΑΠΟΣΔΗΡΩΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΩΝ ΔΡΓΑΛΔΗΩΝ 50119 

 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 21-06-2018 θμζρα Ρζμπτθ και ϊρα 14:30. 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ, τθν 
29-06-2018, θμζρα Ραραςκευι και ϊρα 11:00 π.μ., δθλαδι μετά από κανονικι προκεςμία 35 θμερϊν από τθν 
επόμενθ τθσ αποςτολισ τθσ περίλθψθσ τθσ διακιρυξθσ ςτθν εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. 

1.6 Δθμοςιότθτα 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

Ρροκιρυξθ  τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 24-04-2018 θμζρα 
Τρίτθ ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Και ελαβε Reception Id (εςωτερικο αρικμο αναφορασ  ) 
18-184302-001/24-4-2018  

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, κακϊσ και θ περίλθψθ αυτοφ, καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό 
Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) http://www.eprocurement.gov.gr  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. :  
www.promitheus.gov.gr, όπου ζλαβε Συςτθμικοφσ Αρικμοφσ : 

44126, 50005, 50013, 50014, 50016, 50020, 50023, 50024, 50025, 50028, 50030, 50032, 50054, 50055, 50056, 
50057, 50058, 50059, 50084, 50087, 50094, 50097, 50099, 50100, 50102, 50109, 50115, 50116, 50117, 50118, 
50119 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ)  δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμφωνα με το άρκρο 

66 του Ν. 4412/2016 ςε: 

o μία θμεριςια τοπικι εφθμερίδα (Βιμα Φλϊρινασ)   

o μία θμεριςια  εφθμερίδα ΑΚΘΝΩΝ (ΔΘΜΟΡΑΣΛΩΝ ΚΑΛ ΡΛΘΣΤΘΛΑΣΜΩΝ )  

Θμερομθνία αποςτολισ προσ δθμοςίευςθ: Τρίτθ 15-05-2018. Θμερομθνία δθμοςίευςθσ: Τετάρτθ 16-06-2018. 

o μια εβδομαδιαία  τοπικι εφθμερίδα (Θχϊ Φλϊρινασ) 

Θμερομθνία αποςτολισ προσ δθμοςίευςθ: Τρίτθ 15-05-2018. Θμερομθνία δθμοςίευςθσ: Τετάρτθ 16-06-2018. 

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

Επίςθσ, θ Διακιρυξθ και θ περίλθψθ τθσ Διακιρυξθσ αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) http://florinahospital.gr ςτισ 16-05-2018, θμζρα Τετάρτθ. 

     

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Tα ζξοδα δθμοςίευςθσ του διαγωνιςμοφ, αρχικισ και τυχόν επαναλθπτικισ, ςε τοπικζσ εφθμερίδεσ, κα 
καταβάλλονται ςε κάκε περίπτωςθ από τον μειοδότθ/τεσ που κα ανακθρυχκεί/οφν προμθκευτισ/τζσ με τθ 
διαδικαςία, με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν (άρκρο 4 του Ν. 3548/2007), (άρκρο 46 του 
Ν.3801/2009) και (άρκρο 377 του Ν.4412/2016).  
Τα ζξοδα δθμοςίευςθσ των απαραίτθτων ανακοινϊςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο κα βαρφνουν ιςόποςα τουσ 

προμθκευτζσ ςτουσ οποίουσ κα κατακυρωκοφν είδθ του διαγωνιςµοφ και κα παρακρατθκοφν κατά τθν 

πλθρωµι των πρϊτων τιµολογίων: ςυνολικό κόςτοσ δθµοςίευςθσ δια αρικµό ςυµβεβλθµζνων εταιρειϊν (βλ. ν. 

3548/2007 αρκ. 4,  
όπωσ τροποποιικθκε µε το αρκ. 46 του ν. 3801/2009).)  

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

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

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

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν 
χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

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

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

 θ με αρ. 26-4-2018/S081-180813  Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ 
Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

 θ παροφςα Διακιρυξθ   12/2017  με τα παραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ  

 θ περίλθψθ τθσ διακιρυξθσ 

 Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 

  το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+  

 Το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ 

 Οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

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), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ. 

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του 
διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 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 ψθφιακά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το 
θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά 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, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν 

2.1.4 Γλϊςςα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

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

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ 
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ 
τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να 
ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ 
διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί 
το ζγγραφο. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα – εταιρικά ι μθ ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν να 
υποβάλλονται ςτθν Αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

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

2.1.5 Εγγυιςεισ 

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

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

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον 
εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που 
καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του 
οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ 
ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται 
του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ 
κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφοράσ, 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, άρκρου 72, ν.4412/2016).  

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

Ραράρτθμα ΣΤ: υποδείγματα εγγυθτικϊν επιςτολϊν  
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ  

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

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

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

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

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

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

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

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ  

2.2.2.1. 

 Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που ανζρχεται ςτο 
ποςό των  3.138,87 ευρϊ € ςε περίπτωςθ ςυμμετοχισ του προμθκευτι ςε όλα τα ειδθ. Σε περίπτωςθ 
ςυμμετοχισ του ςε μια κατθγορία των ειδϊν οι εγγυθτικι ςυμμετοχισ κα είναι ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο 
πίνακα  

 

A/A ΕΙΔΟΣ ΡΟΣ. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΣ ΧΩΙΣ 
ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛIKΟΣ 
ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ ΜΕ ΦΡΑ CPV 

ΡΟΣΟ ΕΓΓ. 
ΣΥΜΕΤΟΧΘΣ 

1 
ΜΟΝΛΤΟ ΡΑΑΚΛΛΝΛΑ (ΤΕΜ. 4) 
ΜΕ ΚΕΝΤΛΚΟ ΣΤΑΚΜΟ 1 25.806,45 32.000,00 33195200-5 516,13 

2 ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΘΑΣ ΦΟΘΤΟΣ 2 15.322,58 19.000,00 33157400-9 306,45 

3 
ΡΟΛΥΚΟΝΑ ΑΛΜΟΚΑΚΑΣΘΣ ΜΕ 
ΗΥΓΟ 1 4.435,48 5.500,00 39113100-8 88,71 

4 
ΦΟΕΛΟ ΑΣΚΕΝΩΝ 
ΑΚΤΛΝΟΔΛΑΡΕΑΤΟ 2 6.451,61 8.000,00 33192160-1 129,03 

5 
ΘΛΕΚTΟΝΛΚΟ ΡΛΕΣΟΜΕΤΟ-
ΟΞΥΜΕΤΟ, ΤΟΧΘΛΑΤΟ 8 12.903,23 16.000,00 33123100-9 258,06 

6 
ΘΛΕΚΤΟΚΑΔΛΟΓΑΦΟΣ 
6ΚΑΝΑΛΟΣ ΜΕ ΤΟΧΘΛΑΤΟ 3 6.532,26 8.100,00 33123230-9 130,65 

7 
ΚΕΜΟΜΕΤΟ ΑΥΤΛΟΥ, 
ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟ 10 2.016,13 2.500,00 38412000-6 40,32 

8 
ΟΟΜΕΤΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΔΛΡΛΟ ΜΕ 
ΥΓΑΝΤΘΑ, ΕΡΛΤΟΛΧΛΟ 30 3.387,10 4.200,00 38428000-1 67,74 
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9 
ΑΝΑΟΦΘΣΘ ΘΛΕΚΤΛΚΘ, 
ΤΟΧΘΛΑΤΘ 5 6.451,61 8.000,00 33926000-7 129,03 

10 ΡΑΛΜΛΚΟ ΟΞΥΜΕΤΟ 10 4.032,26 5.000,00 33100000-1 80,65 

11 
ΛΥΧΝΛΑ ΕΞΕΤΑΣΤΛΚΘ ΤΥΡΟΥ LED, 
ΤΟΧΘΛΑΤΘ 4 3.870,97 4.800,00 31532100-5 77,42 

12 ΑΝΤΛΛΑ ΕΓΧΥΣΘΣ, ΟΓΚΟΜΕΤΛΚΘ 2 2.903,23 3.600,00 33194110-0 58,06 

13 ΤΟΧΘΛΑΤΟ ΝΟΣΘΛΕΛΑΣ 2 5.483,87 6.800,00 39313000-9 109,68 

14 
ΤΟΧΘΛΑΤΟ 
ΝΟΣΘΛΕΛΑΣ/ΑΛΛΑΓΩΝ 1 2.661,29 3.300,00 39313000-9 53,23 

15 
ΤΟΧΘΛΑΤΟ ΜΕΤΑΦΟΑΣ 
ΜΟΛΥΣΜΑΤΛΚΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 2 3.225,81 4.000,00 39313000-9 64,52 

16 
ΔΛΑΓΝΩΣΤΛΚΟ ΣΕΤ ΩΤΟΣΚΟΡΛΟΥ, 
ΕΡΛΤΟΛΧΛΟ 4 2.580,65 3.200,00 33100000-1 51,61 

17 ΣΤΘΚΟΣΚΟΡΛΟ 20 806,45 1.000,00 33100000-1 16,13 

18 ΧΕΛΟΥΓΛΚΑ ΕΓΑΛΕΛΑ, ΣΕΤ 1 13.306,45 16.500,00 33162200-5 266,13 

19 
ΡΛΕΣΟΜΕΤΟ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟ, 
ΕΡΛΤΑΡΕΗΛΟ 10 4.032,26 5.000,00 33123100-9 80,65 

20 
ΚΛΛΝΘ ΦΥΣΛΟΚΕΑΡΕΛΑΣ 3 
ΣΘΜΕΛΩΝ, ΘΛΕΚΤΛΚΘ 2 4.032,26 5.000,00 33192100-3 80,65 

21 
ΣΥΣΚΕΥΘ ΘΛΕΚΤΟΚΕΑΡΕΛΑΣ - 
ΥΡΕΘΧΩΝ - ΑΝΑΟΦΘΣΘΣ 2 8.870,97 11.000,00 33158200-4 177,42 

22 ΔΛΑΚΕΜΛΑ ΜΛΚΟΚΥΜΑΤΩΝ 1 3.225,81 4.000,00 33100000-1 64,52 

23 ΛΥΧΝΛΑ ΥΡΕΥΚΩΝ, ΤΟΧΘΛΑΤΘ 1 524,19 650,00 31516000-6 10,48 

24 ΚΑΕΚΛΑ ΜΑΣΑΗ, ΦΟΘΤΘ 1 201,61 250,00 39113100-8 4,03 

25 
ΣΥΣΚΕΥΘ ΚΕΜΑΝΣΘΣ 
ΕΡΛΚΕΜΑΤΩΝ 1 322,58 400,00 33100000-1 6,45 

26 

ΤΟΧΘΛΑΤΟ ΜΕΤΑΦΟΑΣ 
ΚΑΚΑΟΥ/ΑΚΑΚΑΤΟΥ 
ΛΜΑΤΛΣΜΟΥ 4 4.838,71 6.000,00 39313000-9 96,77 

27 
ΤΟΧΘΛΑΤΟ ΜΕΤΑΦΟΑΣ 
ΚΑΚΑΟΥ ΛΜΑΤΛΣΜΟΥ ΚΛΕΛΣΤΟ 2 2.903,23 3.600,00 39313000-9 58,06 

28 
ΤΟΧΘΛΑΤΟ ΜΕΤΑΦΟΑΣ ΣΑΚΩΝ 
ΑΚΑΚΑΤΟΥ ΛΜΑΤΛΣΜΟΥ 1 806,45 1.000,00 39313000-9 16,13 

29 ΣΤΑΤΩ ΟΩΝ, ΤΟΧΘΛΑΤΟ 50 2.419,35 3.000,00 39313000-9 48,39 

30 ΡΑΑΒΑΝ, ΤΟΧΘΛΑΤΟ 15 1.814,52 2.250,00 39313000-9 36,29 

31 
ΚΥΤΛΟ ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘΣ 
ΧΕΛΟΥΓΛΚΩΝ ΕΓΑΛΕΛΩΝ 8 774,19 960,00 33100000-1 15,48 

   156.943,55 194.610,00  3.138,87 
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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  τουλαχιςτον μζχρι 240 θμζρεσ  άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να 
παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

2.2.2.2. 

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

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

 

2.2.2.3.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ 
αυτισ, αν παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ όπωσ αυτά αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.6, δεν 
προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ για 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

 

2.2.3   Λόγοι αποκλειςμοφ  

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

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

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

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

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

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Λουνίου 2002, 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι 
απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ 
ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ 
Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 
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ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν 
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν 
αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία 
ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

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

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

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

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

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

Συμβουλίου. 

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

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ. 

 

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

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

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ 
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που 
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 

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

ι/και 

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

 

2.2.3.3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  
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(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  

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

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

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

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

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

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για 
τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει 
τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι 
του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

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

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

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

 

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

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

 

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

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

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

 

Κριτιρια Επιλογισ 

2.2.4  Καταλλθλόλθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  Οι 
οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ 
ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 
4412/2016. Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ 
Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν 
ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά 
ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο 
Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο. 

 

2.2.5 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με  
ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO 9001:2008 ι ιςοδφναμο.  

Οι οικονομικοί φορείσ που διανζμουν ιατροτεχνολογικά προϊόντα (όςα δθλαδι από τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ  
του Ραραρτιματοσ Β χρειάηεται να διακζτουν πιςτοποίθςθ κατά 93/42/EEC) για τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με τθν Υπουργικι Απόφαςθ  Y.A.ΔΥ8δ/Γ.Ρ. οικ./1348/2004 - 
ΦΕΚ 32/Β/16-1-2004 “Aρχζσ και κατευκυντιριεσ γραμμζσ ορκισ πρακτικισ διανομισ ιατροτεχνολογικϊν 
προϊόντων.” 

Τα προςφερόμενα είδθ οφείλουν να πλθροφν όλουσ τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ αςφαλείασ και να διακζτουν 
CE Mark. Ειδικά για Λατροτεχνολογικό εξοπλιςμό  όπωσ ηθτείται από τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ του 
Ραραρτιματοσ Β, τα είδθ να διακζτουν πιςτοποίθςθ κατά 93/42/EEC.  

Οι καταςκευαςτικοί οίκοι οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO 9001:2008 ι 
ιςοδφναμο.   

2.2.6 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ, τουσ αναγκαίουσ 
πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.  
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Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται 
με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί 
φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

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

2.2.7 Κανόνερ απόδειξηρ ποιοηικήρ επιλογήρ 

2.2.7.1 Πποκαηαπκηική απόδειξη καηά ηην ςποβολή πποζθοπών  

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 και 
2.2.6 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 Γ, 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 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7. 

Οι οικονομικοί φορείσ κα ςυμπλθρϊςουν ζντυπο ΕΕΕΣ για τθ ςυμμετοχι τουσ και κα το υποβάλλον 
θλεκτρονικά ςε κάκε ζνα από τα ηθτοφμενα είδθ που επικυμοφν να προςφζρουν.  

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

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

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

2.2.7.2 Αποδεικτικά μζςα 

Τα αποδεικτικά μζςα πρζπει να είναι εν ιςχφ κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ και ςε περίπτωςθ 
που θ ιςχφσ τουσ λιξει μζχρι τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ οφείλουν να τα προςκομίςουν 
επικαιροποιθμζνα ϊςτε να είναι εν ιςχφ κατά τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ 
ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.6, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι 
των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 
περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.6. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται 
υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ 
τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ 
(παράγραφοι 2.2.4- 2.2.6) 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ 
των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 
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Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν και 
ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι 
βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)  

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

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

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ 
χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι 
πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ 
του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω 
παράγραφο 2.2.3.1 

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

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

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

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το ζγγραφο ι 
το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 
2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να 
αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ 
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι 
δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ 
τθσ παραγράφου 2.2.3.3. 

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

 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ 
και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ 
προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  
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δ) για τθν παράγραφο 2.2.3.8. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε 
βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

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.   

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.5: 

Οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίγραφο πιςτοποιθτικοφ ISO 9001:2008 ι ιςοδφναμου. 

Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςθσ των προςφερόμενων ειδϊν με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ αςφαλείασ 
τθσ παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίγραφα όλων των πιςτοποιθτικϊν που 
δθλϊνουν τθν καταλλθλότθτα των προϊόντων και που ζχουν εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 
ποιότθτασ. Επιπλζον, όλα τα είδθ πρζπει να διακζτουν πιςτοποιθτικό CE Mark το οποίο προςκομίηεται.  
Ειδικά για Ιατροτεχνολογικό εξοπλιςμό, όπωσ ηθτείται από τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ του κάκε είδουσ 
(Ραράρτθμα Β), τα είδθ να διακζτουν πιςτοποιθτικό κατά 93/42/EEC το οποίο προςκομίηεται.  

Για τον καταςκευαςτικό οίκο προςκομίηεται αντιγραφο πιςτοποιθτικοφ ISO 9001:2008 ι ιςοδφναμου. 

Σε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι και καταςκευαςτικόσ οίκοσ του προςφερόμενου είδουσ για 
τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, αρκεί θ προςκόμιςθ ενόσ πιςτοποιθτικοφ ISO 9001:2008 ι 
ιςοδφναμου. 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ 
είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ 
εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε 
περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να 
προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που 
δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, 
δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ 
κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.5. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό 
πιςτοποίθςθσ. 

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

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το πιςτοποιθτικό, 
που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον αφορά τισ απαιτιςεισ 
ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  
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Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ 
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Β.6. 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.7. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα 
με τθν παράγραφο 2.2.6 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, προςκομίηει, 
ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 

 

 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ   

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ  

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

( χαμθλοτερθ τιμθ )  

  

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν  

Ο κάκε ενδιαφερόμενοσ δφναται να κατακζςει προςφορά είτε για όλα τα είδθ ςτθ ςυνολικι τουσ ποςότθτα, 
είτε για κάποια από αυτά ςτο ςφνολο τθσ ποςότθτάσ τουσ, είτε ςε ζνα μόνο είδοσ ςτο ςφνολο τθσ ποςότθτάσ 
του. 

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ  

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

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

*Θλεκτρονικι Διαδικαςία+ 

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

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν εγκεκριμζνθ 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται από εγκεκριμζνο 
πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ 
περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και 
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ Συςτήματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 
1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ 
www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.  
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2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του ςυςτιματοσ 
βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 
του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ 
ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα αρχι κα ρυκμίςει τα 
τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν 
προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε 
ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε 
πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ 
εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν 
φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν 
προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΚ, 
τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε 
αντίγραφα των πρωτοτφπων. 
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Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά 
τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι οριςμζνα 
δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι 
τθσ διαδικαςίασ  . 

 

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά»  

 

2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 3 του 
άρκρου 79 του ν. 4412/2016 και β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 302 του 
Ν.4412/2016 και τα άρκρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

 Οι προςφεροντεσ κατακετουν το Ε.Ε.Ε.Σ και τθν εγγυθςθ ςυμμετοχθσ  και τα υπολοιπα προςκομιηονται από 
τον προςωρινο αναδοχο (εγγραφα νομιμοποιθςθσ , πιςτοποιθτικα κ. τ. λ. )  

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

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται ςτθ διαδικτυακι πφλθ .promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ. Σχετικζσ οδθγίεσ 
δίδονται ςτο επιςυναπτόμενο ζντυπο «ΕΕΕΣ οδθγίεσ. Pdf» 

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

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

 
2.4.3.2     H τεχνικι προςφορά  κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν 
τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι (παράρτθμα Β) 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. 

 Στθν τεχνικι προςφορά ςυνυποβάλλεται το φφλλο ςυμμόρφωςθσ του Ραραρτιματοσ Δ. 

Επιπλζον: 

Α. Ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ του ςυµµετζχοντα µε τθν οποία να δθλϊνεται:  

 α) Θ επιχειρθµατικι µονάδα ςτθν οποία κα καταςκευαςτεί το προϊόν. Στθν περίπτωςθ που δεν είναι ο 
ίδιοσ καταςκευαςτισ, υποχρεοφται επιπροςκζτωσ να δθλϊνει προσ τον φορζα ότι ο νόµιµοσ εκπρόςωποσ τθσ 
επιχείρθςθσ που κα καταςκευάςει το τελικό προϊόν, ζχει αποδεχκεί ζναντι του, τθν εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριµζνθσ 
προµικειασ, ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ,  

 β) ότι αποδζχεται όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και θ προςφορά του πλθροί πλιρωσ τισ 
απαιτοφµενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του διαγωνιςµοφ 

 γ)ο χρόνοσ παράδοςθσ του υπό προµικεια μθχανιματοσ.  

 δ) εφόςον ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι (ανάλογα με τθ φφςθ του υπό προμικεια είδουσ) ο 
ςυμμετζχων κα αναλάβει τθν πλιρθ εγκατάςταςθ του μθχανιματοσ, τθν επίδειξθ λειτουργίασ του και τθν 
εκπαίδευςθ των χρθςτϊν και των τεχνικϊν τθσ ανακζτουςσ αρχισ.  

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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 Β. Τα απαραίτθτα prospectus, τεχνικά φυλλάδια καταςκευαςτϊν, αναλυτικζσ τεχνικζσ περιγραφζσ του 
εξοπλιςμοφ ι του τρόπου διαςφνδεςθσ και λειτουργίασ, αναφορζσ μεκοδολογίασ εγκατάςταςθσ και 
υποςτιριξθσ, οδθγίεσ και εγχειρίδια χριςεωσ, ςυνοδευτικά τεχνικά ι / και καταςκευαςτικά ςχζδια, service 
manuals, κατάλλθλα ςχιματα, εικόνεσ, φωτογραφίεσ, πιςτοποιθτικά, δικαιολογθτικά και ότι άλλο τεκμθριωτικό 
ςτοιχείο διακζτει που αποδεικνφει τθν ςυμμόρφωςθ του προςφερόμενου ςυςτιματοσ με τισ απαιτιςεισ των 
τεχνικϊν προδιαγραφϊν και με τισ λοιπζσ υποχρεϊςεισ και όρουσ, ϊςτε να είναι εφκολθ θ αξιολόγθςθ από τθν 
αρμόδια επιτροπι. Τα prospectus πρζπει να είναι αυτά που χρθςιμοποιεί ο οίκοσ καταςκευισ του προϊόντοσ, 
ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ προϊκθςθσ των πωλιςεων του ςτισ αγορζσ (ιδιωτικζσ και Δθμοςίου) του 
ενδιαφζροντοσ του.  

Γ. Ζγγραφθ διλωςθ για τθν προτεινόμενθ διάρκεια τθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ  από τθν 
θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ. Επιςθμαίνεται ότι είναι ςτθν ευχζρεια των υποψθφίων να προςφζρουν 
περίοδο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ μεγαλφτερθ τθσ ελάχιςτθσ ηθτοφμενθσ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ του κάκε είδουσ (2 ζτθ ι 1 ζτοσ), από τθν οριςτικι παραλαβι των ειδων. Σε περίπτωςθ 
προςφοράσ τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ πζραν τθσ ελάχιςτθσ ηθτοφμενθσ, θ ςχετικι επιβεβαίωςθ κα γίνεται 
με ζγγραφθ δζςμευςθ του καταςκευαςτι ι του  εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου του ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 
όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν  Οδθγία  93/42/EEC, και οπωςδιποτε με ειδικι αναφορά για τον αντίςτοιχο 
διαγωνιςμό ι τθν  επανάλθψθ του. 

Ρροςφορά ςτθν οποία δθλϊνεται περίοδοσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ μικρότερθ  ςφμφωνα  με τα 
οριηομενα ςτισ τεχνικεσ προδιαγραφεσ του κάκε είδουσ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Δ. Αντίγραφο τθσ οικονομικισ προςφοράσ χωρίσ τιμζσ, ξεχωριςτά για κάκε είδοσ που προςφζρει 

Ρροςοχι: θ αναγραφι οικονοµικϊν ςτοιχείων ςτθν τεχνικι προςφορά αποτελεί λόγο απόρριψθσ τθσ 
προςφοράσ. 
 
ΣΕ ΡΕΙΡΤΩΣΘ ΡΟΥ Ο ΕΝΔΙΑΦΕΟΜΕΝΟΣ ΡΟΣΦΕΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ 31 ΕΙΔΘ ΘΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙ 31  ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ ΧΩΙΣ ΤΙΜΕΣ (ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΥΣΤΘΜΙΚΟ ΑΙΘΜΟ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΙΔΟΣ ΡΟΥ 
ΡΟΣΦΕΕΙ) 

 
Ε. Ρίνακασ ςυµµόρφωςθσ 
Ο πίνακασ ςυµµόρφωςθσ (ΡΑΑΤΘΜΑ Δ) τθσ Διακιρυξθσ πρζπει να υποβλθκεί µε τθν τεχνικι προςφορά, 
ςυµπλθρωµζνοσ ςφµφωνα µε τισ παρακάτω επεξθγιςεισ και οδθγίεσ τισ οποίεσ ο υποψιφιοσ είναι 
υποχρεωµζνοσ να ακολουκιςει: 

 Στθ ςτιλθ «ΡΕΛΓΑΦΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, 
υποχρεϊςεισ ι επεξθγιςεισ για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ.  

 Στθ ςτιλθ «ΣΥΜΦΩΝΛΑ Ι ΜΘ ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΩΝ ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΟΥ ΕΛΔΟΥΣ» ςθµειϊνεται θ απάντθςθ 
του υποψθφίου Ρρομθκευτι που ζχει τθ µορφι ΝΑΛ/ ΟΧΛ εάν θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι πλθροφται ι όχι από 
τθν προςφορά ι ζνα αρικµθτικό µζγεκοσ που δθλϊνει τθν ποςότθτα του αντίςτοιχου χαρακτθριςτικοφ ςτθν 
προςφορά. Απλι κατάφαςθ ι επεξιγθςθ δεν αποτελεί απόδειξθ πλιρωςθσ τθσ προδιαγραφισ και θ αρµόδια 
Επιτροπι ζχει τθν υποχρζωςθ ελζγχου και επιβεβαίωςθσ τθσ πλιρωςθσ τθσ απαίτθςθσ. 

 Στθ ςτιλθ «ΡΑΑΡΟΜΡΘ» κα καταγραφεί θ ςαφισ παραποµπι ςε ενότθτα τθσ τεχνικισ προςφοράσ, θ 
οποία κα περιλαµβάνει αρικµθµζνα Τεχνικά Φυλλάδια καταςκευαςτϊν, ι αναλυτικζσ τεχνικζσ περιγραφζσ 
των υπθρεςιϊν, του εξοπλιςµοφ ι του τρόπου διαςφνδεςθσ και λειτουργίασ ι αναφορζσ µεκοδολογίασ 
εγκατάςταςθσ και υποςτιριξθσ κλπ., που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου Ρρομθκευτι τεκµθριϊνουν τα ςτοιχεία 
του Ρίνακα Συµµόρφωςθσ. Στθν αρχι τθσ ενότθτασ καταγράφεται αναλυτικόσ πίνακασ των περιεχόµενων τθσ.  

 Είναι ιδιαίτερα επικυµθτι θ πλθρζςτερθ ςυµπλιρωςθ των παραποµπϊν, οι οποίεσ πρζπει να είναι κατά 
το δυνατόν ςυγκεκριµζνεσ (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Ραράγραφοσ 4, κ.λ.π.). Αντίςτοιχα ςτο τεχνικό 
φυλλάδιο ι ςτθν αναφορά κα υπογραµµιςτεί το ςθµείο που τεκµθριϊνει τθ ςυµφωνία και κα ςθµειωκεί θ 
αντίςτοιχθ παράγραφοσ του Ρίνακα Συµµόρφωςθσ, ςτθν οποία καταγράφεται θ ηθτοφµενθ προδιαγραφι (π.χ. 
Ρροδ. 4.18)  
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2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν 

 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ (θ πλεον  
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά   βάςει  τιμισ ( χαμθλότερθ τιμι )  και ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα Ε τθσ διακιρυξθσ. 

ΑΡΑΑΙΤΘΤΑ ΕΡΙ ΡΟΙΝΘ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Θ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ ΘΑ ΔΙΔΕΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ ΞΕΧΩΙΣΤΑ 
ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ CPV, ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΕΝΙΑΙΑ ΜΟΦΘ. 

ΣΕ ΡΕΙΡΤΩΣΘ ΡΟΥ Ο ΕΝΔΙΑΦΕΟΜΕΝΟΣ ΡΟΣΦΕΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ 31 ΕΙΔΘ ΘΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙ 31 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΡΟΣΦΟΕΣ  

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

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

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 

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

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται  
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ 
παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που 
κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο κεφάλαιο 1.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

 

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 210 θμερων 
από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

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

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

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα 
τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, 
ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί φορείσ που 
ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 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. 
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2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν   

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

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

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

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

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά.  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ 

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ. 

θ) οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ, 

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

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

3.1.1 Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν 

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

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» τθν 
Ραραςκευι 29-06-2018 και ϊρα 11 π.μ., δθλ. 8 θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία προςφορϊν. 

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

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

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ανά ςτάδιο, κάκε προςφζρων που ςυνεχίηει ςε επόμενο ςτάδιο 
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 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

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

Ειδικότερα : 

 α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν 
δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ του 
οργάνου 

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

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται 
ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», 
μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ του 
(υπο)φακζλου των οικονομικϊν προςφορϊν. 

γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν θμερομθνία 
και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι  φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν οικονομικϊν προςφορϊν. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται 
αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ 
αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι   προσ ζγκριςθ. 
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Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα 
αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν προςφορά 
τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

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

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα 
αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων   («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και 
«Οικονομικι Ρροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ. 

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

 

 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά προςωρινοφ 
αναδόχου 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά μζςω 
του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν (3) 
εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν ψθφιακι 
υπογραφι.  

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

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

Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν. 

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

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

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

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι και οι 
προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.6 (κριτιρια 
ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ ότι 
πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ 
ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει 
υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  
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Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ 
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.6 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για 
τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. 

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

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

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

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

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

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

β) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλει 
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.7.2. και μόνον ςτθν περίπτωςθ τθσ άςκθςθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ και ενδίκων μζςων κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, ζπειτα από ςχετικι 
πρόςκλθςθ. 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ κζτοντασ του 
προκεςμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ 
πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. 

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

3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία 

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

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

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν χρθςιμοποιικθκαν 
άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   
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γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα ςυμφζροντα 
του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  

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

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

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

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

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ 
τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν 
προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 

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

• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, των 
ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με απόφαςι τθσ, θ 
οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα εξζταςθσ τθσ προςφυγισ. 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν ΑΕΡΡ. 

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

Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν ζκδοςθ 
τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται 
παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

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

 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

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

4.1 Εγγυιςεισ  (καλισ εκτζλεςθσ, καλισ λειτουργίασ) 

4.1.1. Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ  

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

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ 
ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα ΣΤ τθσ 
Διακιρυξθσ 12/2017  και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των 
όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου.  

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

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

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

4.1.2. Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται επίςθσ θ παροχι εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ για τθν 
αποκατάςταςθ των ελαττωμάτων που ανακφπτουν ι των ηθμιϊν που προκαλοφνται από δυςλειτουργία των 
ζργων ι των αγακϊν κατά τθν περίοδο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ.2 του Ν. 
4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 2,5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΡΑ, και 
κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Ο χρόvoσ ιςχφoσ τθσ εγγφθςθσ αυτισ κα πρζπει vα είvαι μεγαλφτερoσ κατά τρείσ (3) μιvεσ από τov ςυμβατικό 
χρόvo εγγφθςθσ καλισ λειτoυργίασ πoυ δόκθκε από τov πρoμθκευτι. 
 
Θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 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.                  

Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ επιτροπι 
ποιοτικισ και οριςτικισ παραλαβισ ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ςτο 
οποίο αποφαίνεται για τθν καλι λειτουργία του υλικοφ και για τθ ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ 
τθσ ςφμβαςθσ. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ λειτουργίασ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν λιξθ του 
προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ και εφόςον το ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ 
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ δεν περιλαμβάνει παρατθριςεισ για τθ λειτουργία του υλικοφ ι τθ ςυμμόρφωςθ του 
αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ 
αναφζρονται παρατθριςεισ, θ επιςτροφι τθσ ωσ άνω εγγφθςθσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των 
παρατθριςεων. 

Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ, ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει τθν 
ολικι ι μερικι κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ λειτουργίασ. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 
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4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

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

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, 
ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δίκαιο, οι 
οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.  

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

4.4 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ  

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 του αρμοδίου οργάνου. 

Οποιαδιποτε όμωσ τροποποίθςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ δφναται να γίνει μόνο εγγράφωσ και κα 
υπογράφεται και από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ, μετά από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, 
αποκλειόμενθσ ρθτά οποιαςδιποτε τροποποίθςθσ με προφορικι ςυμφωνία.  

4.5 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

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

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

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

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

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :  Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ 
μετά τθν οριςτικι και ποιοτικι παραλαβι των υλικϊν. Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με 
τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του 
άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ 
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

5.1.2 Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Λδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  
 
α) Ροςοςτό 2% επί του τιμολογίου τθσ ςφμβαςθσ μετά τθν αφαίρεςθ του Φ.Ρ.Α. και κάκε άλλου ποςοφ 
παρακρατοφμενου υπζρ τρίτων, ςφμφωνα με τθν αρικ. ΔΥ6α/Γ.Ρ./οικ. 36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. ςε εφαρμογι του 
άρκρου 3 του Ν. 3580/2007 
 
β) Κράτθςθ 0,06% 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) 
 
γ) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν 
ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 
 
δ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν 
(άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016.. 
 
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ αυτοφ 
ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

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

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ των διατάξεων τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί νόμιμων κρατιςεων ι/και φόρου 
ειςοδιματοσ ι οποιαδιποτε άλλθ τροποποίθςθ/ςυμπλιρωςθ τυχόν διατάξεων, οι όροι τθσ διακιρυξθσ κακϊσ 
και τθσ ςφμβαςθσ που πρόκειται να υπογραφεί με τον ανάδοχο, ςυμμορφϊνονται με τισ νζεσ διατάξεισ. 

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει 
από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, εφόςον δεν 
φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον 
ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 
4412/2016 και τισ παραγράφουσ 6.1 και 6.2 τθσ παροφςασ  

 

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

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

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

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ του αναδόχου 
από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

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

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

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

Εφόςον ο ανάδοχοσ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω πρόςτιμο, 
καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν επόμενθ τθσ 
λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ υλικοφ, με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο 
όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ. *θ περίπτωςθ αυτι ςυμπλθρϊνεται εφόςον προβλζπεται θ 
χοριγθςθ προκαταβολισ+. 

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 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων   

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν 
θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτθν περίπτωςθ β’ τθσ παραγράφου 11 
του άρκρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  

6.1  Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά ΕΝΤΟΣ ΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 90 ΘΜΕΩΝ  από τθν υπογραφι 
τθσ ςφμβαςθσ ςε πλιρθ λειτουργία ςτισ εγκαταςτάςεισ του Νοςοκομείου, ςτο Τμιμα και ςτον χϊρο που κα 
υποδεικνφεται από το Νοςοκομείο, με ζξοδα και ευκφνθ του Ρρομθκευτι,  

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

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

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

Με τθν προςκόμιςθ κάκε υλικοφ ςτο Νοςοκομείο, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν υπθρεςία δελτίο 
αποςτολισ, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ και τθν μθνιαία επιτροπι ποςοτικισ παραλαβισ 
(ειςαγωγισ) των υλικϊν που ειςζρχονται ςτο Νοςοκομείο, ςτο οποίο αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το 
υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. 

6.2  Ραραλαβι υλικϊν - Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν 

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 Η τθσ παροφςασ (ςχζδιο ςφμβαςθσ). Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν 
διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο 
ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται με τθ κζςθ των υλικϊν ςε δοκιμαςτικι χριςθ και λειτουργία για διάρκεια 
30 θμερϊν. 

Θ ειςαγωγι των υλικϊν ςτο Νοςοκομείο γίνεται από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ και τθν αρμόδια επιτροπι 
παραλαβισ (ειςαγωγισ), θ οποία ορίηεται ςε μθνιαία βάςθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι με Θμεριςια Διαταγι για 
τθν παραλαβι όλων των υλικϊν που ειςζρχονται ςτο Νοςοκομείο κατά τθ διάρκεια του μινα. Θ επιτροπι αυτι 
και ο υπεφκυνοσ τθσ αποκικθσ κεωροφν το δελτίο αποςτολισ του υλικοφ και υπογράφουν το τυποποιθμζνο 
ζντυπο «πρωτόκολλο παραλαβισ και δελτίο ειςαγωγισ» που παράγεται από το μθχανογραφικό ςφςτθμα του 
Νοςοκομείου για το υλικό αυτό.  

H οριςτικι και ποιοτικι παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπι ποιοτικισ και οριςτικισ παραλαβισ 
(πρωτοβάκμια επιτροπι), που ςυγκροτείται 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 ποιοτικισ και οριςτικισ 
παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται εκ νζου ποςοτικόσ ζλεγχοσ, ποιοτικόσ ζλεγχοσ και παρακολουκείται θ καλι 
λειτουργία των υλικϊν. Εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ και θ 
παρακολοφκθςθ τθσ λειτουργίασ των υλικϊν γίνεται με τθ κζςθ των υλικϊν ςε δοκιμαςτικι χριςθ και 
λειτουργία για διάρκεια 30 θμερϊν. 

Θ επιτροπι ποιοτικισ και οριςτικισ παραλαβισ (πρωτοβάκμια επιτροπι), μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ 
ςυντάςςει πρωτόκολλο (ποιοτικισ – οριςτικισ παραλαβισ του υλικοφ ι απόρριψθσ του υλικοφ) ςφμφωνα με τθν 
παρ.3 του άρκρου 208 του ν. 4412/16, εντόσ 10 εργάςιμων θμερϊν μετά το πζρασ των 30 θμερϊν από τθ κζςθ 
του υλικοφ ςε δοκιμαςτικι χριςθ και λειτουργία. 

Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με παρατθριςεισ, με βάςθ τουσ ελζγχουσ που 
πραγματοποίθςε θ επιτροπι ποιοτικισ-οριςτικισ παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για επανεξζταςθ ςε 



ΑΔΑ: ΩΟΧΘ46907Ι-Σ7Θ



38 

 

δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχουι ι αυτεπάγγελτα ςφμφωνα με τθν παρ. 
5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον ανάδοχο. 

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

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

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

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

6.2.2. Θ ποιοτικι και οριςτικι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων ποιοτικισ-οριςτικισ 
παραλαβισ πραγματοποιείται μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, δθλαδι εντόσ 10 εργάςιμων 
θμερϊν με το πζρασ 30 θμερϊν από τθν θμερομθνία κζςθσ των υλικϊν ςε δοκιμαςτικι χριςθ και λειτουργία 
ςτο χϊρο του Νοςοκομείου. 

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν επιτροπι 
ποιοτικισ-οριςτικισ 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 μπορεί 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 τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν 
πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι 
παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και 
το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ 
και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ 
ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 

6.3  Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – Αντικατάςταςθ 

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

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

6.3.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3  του 
άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 
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6.4 Δείγματα – Δειγματολθψία – Εργαςτθριακζσ εξετάςεισ 

ΔΕΝ  ΑΡΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

6.5 Εγγυθμζνθ λειτουργία προμικειασ 

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 ποιοτικισ 
και οριςτικισ παραλαβισ, προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου ςτα 
προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ ςχετικά 
πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, θ 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 επιτροπι 
ποιοτικισ και οριςτικισ παραλαβισ 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 

 

 

 

 

     Ο  Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Σ Η   ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

       ΚΩΣΑΚΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ  
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Α 

Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ (προςαρμοςμζνο από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι) 

 

1. Ανακζτουςα  Αρχι:  Γενικό Νοςοκομείο  Φλϊρινασ <<ΕΛΕΝΘ Κ. ΔΘΜΘΤΛΟΥ  Ταχ διευκ. Εγνατίασ 
9 Τ.Κ  53100   Τθλ 23853/50266 , κωδικόσ NUTS:  EL 533 , Φαξ 23850/22175 
URL(http://florinahospital.gr/). 

  Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ:  ΤΣΩΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΛΑ .(Τθλ. 23853/50266   Φαξ 2385/45787 

Θλεκτρονικό ταχυδρομείο:   sprom@nosflorinas.gr r). 

2. Τρόποσ λιψθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν, ςυμπλθρωματικϊν εγγράφων και  
διακιρυξθσ:  

 Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν δωρεάν το πλιρεσ κείμενο τθ  12/2017 διακιρυξθσ  
από τθν  δικτυακι πλατφόρμα του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.  http://www.promitheus.gov.gr μζςω τθσ 
οποίασ κα διενεργθκεί ο θλεκτρονικόσ διαγωνιςμόσ, από τθν δικτυακι πλατφόρμα του 
ΚΘΜΔΘΣ και από το Ρρόγραμμα ΔΛΑΥΓΕΛΑ. Διευκρινίςεισ και λοιπζσ πλθροφορίεσ που αφοροφν 
ςτθν διακιρυξθ κα παρζχονται μζςω του ςυςτιματοσ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

3. Τφποσ Ανακζτουςασ αρχισ και δραςτθριότθτα: Νοςοκομείο που ανικει ςτθν 3 
θ  

Υγειονομικι 
Ρεριφζρεια (ΥΡΕ)Μακεδονίασ   με κφρια δραςτθριότθτα τθσ τθν Υγεία. 

4. Κωδικόσ κφριου λεξιλογίου CPV:ςυμφωνα με τον πινακα τθσ παρουςασ διακθρυξθσ . 

5. Τόποσ Εκτζλεςθσ/Ραράδοςθσ: Γενικό Νοςοκομείο Φλϊρινασ <<ΕΛΕΝΘ Κ. ΔΘΜΘΤΛΟΥ  », NUTS  EL 
533 

6. Είδοσ ςφμβαςθσ: Αγακά. 

7. Αντικείμενο  Σφμβαςθσ:  Ρρομικεια  ΝΕΟΣ ΙΑΤΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ του  Γενικοφ  
Νοςοκομείου  Φλϊρινασ <<ΕΛΕΝΘ Κ. ΔΘΜΘΤΛΟΥ   

8. Φφςθ και ποςότθτα ι αξία των ηθτοφμενων προϊόντων: Σφμφωνα με τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ των ειδϊν που  αναφζρονται  ςτθ  διακιρυξθ  και  τθν  προχπολογιηόμενθ  
δαπάνθ  τουσ,  όπωσ  αυτι  περιγράφεται παρακάτω: 

9.  Ο  Σ υ νολ ι κό σ  Ρροχπολογιςμόσ  τθσ  προμικειασ  είναι : 194.610,00 €. ευρϊ ( ΕΚΑΤΟ 
ΕΝΕΝΘΝΤΑ ΤΕΣΣΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ  ΕΥΩ ), Θ 156943,55( ΕΚΑΤΟΝ ΡΕΝΘΝΤΑ ΕΞΛ     
ΧΛΛΛΑΔΕΣ ΕΝΛΑΚΟΣΛΑ ΣΑΑΝΤΑ ΤΛΑ ΚΑΛ ΡΕΝΘΝΤΑ ΡΕΝΤΕ ΕΥΩ  €  πλζον του  αναλογοφντα 
ΦΡΑ 37666,45 €( ΤΙΑΝΤΑ ΕΡΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΞΘΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΣΑΑΝΤΑ ΡΕΝΤΕ ΕΥΩ) 

10.Συνολικι διάρκεια ςφμβαςθσ: Ενενιντα (90)  

              11. Φορζασ  αρμόδιοσ  για  τισ  διαδικαςίεσ  προςφυγισ:   Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 

Ρροςφυγϊν, Ακινα.Λςχφουν τα αναφερόμενα ςτο Άρκρο 3.4 τθσ Διακιρυξθσ και ςτο Ρ.Δ. 39/4-5-2017  

               12) Απόφαςθ  Ζνταξθσ Ρράξθσ του ζργου «Νζοσ Λατροτεχνολογικοσ  Εξοπλιςμόσ  του   Γενικοφ 
Νοςοκομείου Φλϊρινασ»  ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Δυτικι Μακεδονία» 2014-2020,  με κωδικό 
ΟΡΣ 5007908.  Στον  Άξονα  Ρροτεραιότθτασ «Ρροϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ και καταπολζμθςθ τθσ 
φτϊχειασ και κάκε διάκριςθσ (ΕΤΡΑ)» του Ε.Ρ. «Δυτικι  Μακεδονία». Θ πράξθ ςυγχρθματοδοτείται από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθ 

 

 

http://florinahospital.gr/
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ΡΑΑΤΘΜΑ Β – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΦΙΩΟΗΛΑΠ 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 01 

 

ΚΝΛΗΡΝΟ ΞΑΟΑΘΙΗΛΗΑ (ΡΔΚ. 4) ΚΔ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΠΡΑΘΚΝ  

 

Α. ΞΑΟΑΘΙΗΛΗΝ ΚΝΛΗΡΝΟ  

 

1.    Να είλαη θαηλνύξην, ακεηαρείξηζην θαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, ζηεξεάο, ζηηβαξήο θαη  αλζεθηηθήο 
θαηαζθεπήο γηα λα αληέρεη ζε ζθιεξή κεηαρείξηζε θαη λα ζπλνδεύεηαη από βάζε ζηήξημεο ζηνλ ηνίρν 
από ηελ νπνία λα κπνξεί λα απνζπαζηεί εύθνια.  

 

2. Να είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε ελήιηθεο, παηδηά θαη λενγλά θαη λα δηαζέηεη όια ηα απαξαίηεηα 
παξειθόκελα γηα ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ. 

 

3. Να ιεηηνπξγεί κε ξεύκα 220V/50Hz θαη λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε/-εο επαλαθνξηηδόκελε/-εο 
κπαηαξία/-εο γηα ηνπιάρηζηνλ 2 ώξεο απηόλνκεο ιεηηνπξγίαο. 

 

4. Η νζόλε λα είλαη έγρξσκε, ηερλνινγίαο αθήο, πςειήο δηαθξηηηθήο ηθαλόηεηαο, κεγέζνπο ηνπιάρηζηνλ 
15 ηληζώλ, κε δπλαηόηεηα ηαπηόρξνλεο απεηθόληζεο ηνπιάρηζηνλ 8 θπκαηνκνξθώλ κε ηηο 
αληίζηνηρεο ςεθηαθέο ηηκέο ησλ παξαθνινπζνύκελσλ παξακέηξσλ. 

 

5. Να κεηξά, λα παξαθνινπζεί θαη λα απεηθνλίδεη ηηο παξαθάησ παξακέηξνπο: 
 Καξδηνγξάθεκα. 
 Αλαπλνή. 

 Αλαίκαθηε αξηεξηαθή πίεζε. 
 Αηκαηεξέο πηέζεηο 2. 
 Ομπκεηξία. 
 Θεξκνθξαζία. 
 Καπλνγξαθία. 

 

       Γηα θάζε κηα από ηηο παξαπάλσ παξακέηξνπο  λα θαιύπηνληαη νη θάησζη απαηηήζεηο. 

6. Καξδηνγξάθεκα. 

 Να ιακβάλεηαη κε 3πνιηθό ή 5πνιηθό θαιώδην κε απηόκαηε αλαγλώξηζε θαη λα απεηθνλίδνληαη 
όινη νη παξάκεηξνί ηνπ. 

 ε πεξίπησζε απνθόιιεζεο ελόο ειεθηξνδίνπ εθηόο από ζπλαγεξκό λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα 
λα κεηαπεδά ζε άιιε απαγσγή ώζηε λα κελ δηαθόπηεηαη ε παξαθνινύζεζε ηνπ αζζελνύο. 

 Να δηαζέηεη πξόγξακκα αλάιπζεο αξξπζκηώλ θαη αλάιπζεο ηνπ ST δηαζηήκαηνο θαζώο θαη 
αλίρλεπζε παικνύ βεκαηνδόηε θαη πξνζηαζία από απηληδσηή.  
 

7.  Αλαπλνή 
 Η κέηξεζε ηεο αλαπλνήο λα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ θαισδίνπ ηνπ θαξδηνγξαθήκαηνο. 

 Να απεηθνλίδεηαη ε θπκαηνκνξθή θαη ςεθηαθά ν αξηζκόο ησλ αλαπλνώλ θαη λα ππάξρεη 
ξπζκηδόκελνο ζπλαγεξκόο άπλνηαο. 
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8.  Αλαίκαθηε αξηεξηαθή πίεζε 
 Η ιήςε κεηξήζεσλ λα γίλεηαη ζπλερόκελα, ρεηξνθίλεηα θαη απηόκαηα ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα, κέζσ πεξηρεηξίδαο όπνπ θαη ζα ππάξρεη πξνζηαζία από ππεξπίεζε. 

 Να απεηθνλίδνληαη ηαπηόρξνλα νη ηηκέο ηεο ζπζηνιηθήο, δηαζηνιηθήο θαη ηεο κέζεο πίεζεο. 
 

9.   Αηκαηεξέο πηέζεηο 
 Να απεηθνλίδεη ηαπηόρξνλα ηηο θπκαηνκνξθέο δπν αηκαηεξώλ πηέζεσλ θαζώο θαη ησλ 

αξηζκεηηθώλ ηνπο ηηκώλ, ζπζηνιηθήο, δηαζηνιηθήο θαη ηεο κέζεο πίεζεο γηα θάζε κηα από 
απηέο. 

 

10.   Ομπκεηξία  

 Η κέηξεζε λα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ αηζζεηήξα δαθηύινπ θαη λα απεηθνλίδεηαη ε 
θπκαηνκνξθή θαη ε ςεθηαθή ηηκή ηνπ θνξεζκνύ ηεο αηκνζθαηξίλεο ζε νμπγόλν, θαζώο θαη ν 
θαξδηαθόο ξπζκόο. 

 

11.   Θεξκνθξαζία 

 Να κεηξά θαη λα απεηθνλίδεη ηαπηόρξνλα δπν ζεξκνθξαζίεο από δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπ 
ζώκαηνο θαη ηελ δηαθνξά απηώλ. 

 

12.   Καπλνγξαθία 

 Να κεηξάεη νπσζδήπνηε κε ηελ κέζνδν έκκεζεο ξνήο (sidestream). Γύλαηαη λα ππάξρεη 
επηπιένλ θαη ε κέζνδνο κέηξεζεο άκεζεο ξνήο (mainstream), ρσξίο απηό λα απνηειεί 
θξηηήξην ζεηηθήο αμηνιόγεζεο ή απόξξηςεο.   

 

13.   Να δηαζέηεη ζεξκηθό εθηππσηή ηνπιάρηζηνλ 3 θαλαιηώλ γηα θαηαγξαθή θπκαηνκνξθώλ θαη 
αξηζκεηηθώλ ηηκώλ. 

 

14.   Να δηαζέηεη αμηόπηζην ζύζηεκα δηαρείξηζεο ζπλαγεξκώλ, κε νπηηθναθνπζηηθέο ελδείμεηο θαη 
ξπζκηδόκελα αλώηεξα θαη θαηώηεξα όξηα, γηα θάζε παξάκεηξν ηα νπνία θαη ζα απεηθνλίδνληαη 
αληίζηνηρα. 

 

15.   Να είλαη ηειείσο αζόξπβν θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηερλνινγία ςύμεο ρσξίο αλεκηζηήξα γηα ηελ απνθπγή 
ζπγθέληξσζεο ζθόλεο θαη δεκηνπξγίαο ειεθηξνληθνύ ζνξύβνπ. 

 

16.   Να είλαη ην δπλαηόλ απιό θαη εύρξεζην θαη ν ρεηξηζκόο ηνπ λα γίλεηαη κέζσ ηεο νζόλεο αθήο θαη 
λα δηαζέηεη πιήθηξα άκεζεο πξόζβαζεο γηα ηηο θπξηόηεξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ.   

 

17. Σν κελνύ ιεηηνπξγίαο θαη ηα κελύκαηα γηα ελεκέξσζε ησλ ρξεζηώλ λα είλαη ζηελ ειιεληθή γιώζζα. 
 

18.   Κάζε κόληηνξ λα ζπλνδεύεηαη από ηα παξαθάησ: 

 3πνιηθό θαη 5πνιηθό θαιώδην θαξδηνγξαθήκαηνο-αλαπλνήο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ. 
 Σξείο πεξηρεηξίδεο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ κε ζσιήλα πξνέθηαζεο, ζηα εμήο κεγέζε: α) 

ελειίθσλ θαλνληθό κέγεζνο β) ελειίθσλ κεγάιν κέγεζνο θαη γ) παίδσλ. 

 Καιώδηα 2 αηκαηεξώλ πηέζεσλ. 
 Γύν αηζζεηήξεο νμπκεηξίαο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ  κε θαιώδην πξνέθηαζεο, ζηα εμήο κεγέζε: 

α) ελειίθσλ β) παίδσλ. 

 Γπν αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ: α) ζώκαηνο θαη β) νηζνθάγνπ/νξζνύ. 
 Αηζζεηήξα θαπλνγξαθίαο κε όια ηα παξειθόκελα πξνο ρξήζε. 
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Β. ΘΔΛΡΟΗΘΝΠ ΠΡΑΘΚΝΠ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ  

 

1. Να είλαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο κε ηελ κέγηζηε ζπκβαηόηεηα ζε δίθηπα ππνινγηζηώλ θαη          
πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ. 

 

2. Να απνηειείηαη από Η/Τ κε δπν νζόλεο, πιεθηξνιόγην, πνληίθη, ερεία, laser εθηππσηή, UPS θαη ηνλ 
απαξαίηεην εμνπιηζκό ελζύξκαηεο ζύλδεζεο ηνπ κε ηα κόληηνξ. Οη δύν νζόλεο ζα απεηθνλίδνπλ 
ηαπηόρξνλα ηελ ίδηα εηθόλα. Ο Η/Τ θαη νη νζόλεο λα ιεηηνπξγνύλ κε ξεύκα 220V/50Hz. 

 

3. Η θάζε νζόλε λα είλαη έγρξσκε, αλάιπζεο full HD, κεγέζνπο ηνπιάρηζηνλ 19 ηληζώλ, γηα ηελ πιήξε 
παξαθνινύζεζε ηνπιάρηζηνλ 16 αζζελώλ.  

 

4. Ο Η/Τ λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηεηξαπύξελν επεμεξγαζηή, ζθιεξό δίζθν ρσξεηηθόηεηαο 
ηνπιάρηζηνλ 500 GB θαη κλήκε RAM ηνπιάρηζηνλ 4 GB. 

 

5. Να κπνξεί λα ζπλδεζεί κε έσο θαη 16 κόληηνξ, κε δπλαηόηεηα επέθηαζεο. 
 

6. Να έρεη ηελ δπλαηόηεηα ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο κε ηα παξαθιίληα κόληηνξ κέζσ δηθηύνπ 
ETHERNET ώζηε λα κπνξνύλ λα δίλνληαη εληνιέο πξνο απηά. 

 

7. Σν κελνύ ιεηηνπξγίαο θαη ηα κελύκαηα ελεκέξσζεο ησλ ρξεζηώλ λα είλαη ζηελ ειιεληθή γιώζζα. 
 

8. ε πεξίπησζε ηαπηόρξνλεο απεηθόληζεο θπκαηνκνξθώλ ησλ 4 κόληηνξ, λα απεηθνλίδνληαη γηα θαζέλα 
από απηά ηνπιάρηζηνλ 4 θπκαηνκνξθέο κε ςεθηαθέο ηηκέο γηα όιεο ηηο παξαθνινπζνύκελεο 
παξακέηξνπο. 

 

9. ε πεξίπησζε απεηθόληζεο θπκαηνκνξθώλ ελόο κόληηνξ, λα απεηθνλίδνληαη γηα απηό όιεο νη 
δηαζέζηκεο θπκαηνκνξθέο, κε ςεθηαθέο ηηκέο, ελώ γηα ηα ππόινηπα κόληηνξ λα απεηθνλίδνληαη νη 
ςεθηαθέο ηηκέο γηα όιεο ηηο παξαθνινπζνύκελεο παξακέηξνπο. 

 

10. Να ππάξρεη δπλαηόηεηα εηζαγσγήο ζηνηρείσλ αζζελνύο κε απεηθόληζε απηώλ ζηηο νζόλεο ηνπ 
θεληξηθνύ ζηαζκνύ αιιά θαη ζηα παξαθιίληα κόληηνξ. 

 

11. Να κπνξεί λα απεηθνλίδεη όινπο ηνπο ζπλαγεξκνύο από όια ηα κόληηνξ, κε αληίζηνηρν ερεηηθό ζήκα. 
 

12. Να έρεη δπλαηόηεηα απεηθόληζεο ζηελ νζόλε ησλ πηλάθσλ ζπλαγεξκώλ ησλ trends θαη ησλ 
παξακέηξσλ ππό κνξθή full disclosure, κε δπλαηόηεηα απνζήθεπζήο ηνπο γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ 
240 σξώλ. 

 

Γ. ΓΔΛΗΘΑ ΓΗΑ ΡΝ ΠΠΡΖΚΑ 

 

1. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη απαξαίηεηα από ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 
 

2. Να πιεξνί ηνπο ηζρύνληεο επξσπατθνύο θαλνληζκνύο. 
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3. Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 93/42/EEC σο ηαηξνηερλνινγηθό πξντόλ.   
 

4. Ο θαηαζθεπαζηήο λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό πνηόηεηαο ISO 9001 ή αληίζηνηρν ηζνδύλακν. 
 

5. Να έρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ. 
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ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΦΙΩΟΗΛΑΠ 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 02 

 

ΑΛΑΞΛΔΠΡΖΟΑΠ ΦΝΟΖΡΝΠ 

 

 

1. Να είλαη  πιήξεο, θαηλνύξγηνο, ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, θαηάιιεινο γηα λνζνθνκεηαθή ρξήζε θαη 
θνξεηόο γηα κεηαθηλήζεηο θαη κεηαθνξέο εληόο λνζνθνκείνπ. 

 

2. Να είλαη θνξεηόο, κηθξνύ όγθνπ θαη βάξνπο (≤7 kgr), θαηάιιεινο γηα παξαθιίληα ππνζηήξημε 
ελειίθσλ θαη παίδσλ επεκβαηηθά θαη κε. 

 

3. Να ιεηηνπξγεί κε ξεύκα 220V/50Hz θαζώο θαη κε ζπλερέο ξεύκα 12V ή 24V. 
 

4. Να θέξεη ελζσκαησκέλε επαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία/-εο γηα απηνλνκία ηνπιάρηζηνλ 8 σξώλ. 
 

5. Να δηαζέηεη ηνπο παξαθάησ ηύπνπο αεξηζκνύ 
 Τπνβνεζνύκελνο ειεγρόκελνο αεξηζκόο πίεζεο.(P.C.V.) 
 Τπνβνεζνύκελνο ειεγρόκελνο αεξηζκόο όγθνπ.(V.C.V.) 
 Αεξηζκόο κε ππνζηήξημε πίεζεο.(P.S.) 

 Αεξηζκόο κε ππνζηήξημε όγθνπ. 
 Τπνζηήξημε πίεζεο κε εμαζθαιηζκέλν αλαπλεόκελν όγθν.(I.P.P.V.) 
 πλερόκελε ζεηηθή πίεζε αεξαγσγώλ (CPAP). 

 

6. Να δηαζέηεη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

 Παξερόκελε πίεζε: ηνπιάρηζηνλ κεηαμύ 0-50 cm H2O. 
 Παξερόκελνο αλαπλεόκελνο όγθνο: ηνπιάρηζηνλ κεηαμύ 100-2000 ml. 
 Αλαπλεόκελνο ξπζκόο: ηνπιάρηζηνλ κεηαμύ 0-40 BPM. 
 Πίεζε PEEP : ηνπιάρηζηνλ κεηαμύ 0-30 cm H2O. 
 Μέηξεζε FiO2. 

 

7. Να δηαζέηεη νπηηθναθνπζηηθνύο ζπλαγεξκνύο ηνπιάρηζηνλ γηα ηα παξαθάησ: 

 Υακειήο θαη πςειήο πίεζεο. 
 Υακειή θαη πςειή ζπρλόηεηα αλαπλνώλ. 
 Υακειό θαη πςειό όγθν θαηά ιεπηό. 
 Άπλνηα. 
 Απνζύλδεζε θπθιώκαηνο αζζελνύο. 
 Υακειό θαη πςειό FiO2. 
 Έιιεηςεο ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο. 

 Υακειήο ζηάζκεο κπαηαξίαο. 
 Γεληθήο ιεηηνπξγίαο. 
 

8. Να δηαζέηεη επθξηλή έγρξσκε νζόλε πγξώλ θξπζηάιισλ ηνπιάρηζηνλ 5”, ζηελ νπνία λα 
απεηθνλίδνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ: 

 Αλαπλεπζηηθόο όγθνο αλά αλαπλνή. 
 Αλαπλεπζηηθόο όγθνο αλά ιεπηό. 



ΑΔΑ: ΩΟΧΘ46907Ι-Σ7Θ



46 

 

 Αξηζκόο αλαπλνώλ 
 Αξηζκεηηθέο παξάκεηξνη ησλ πηέζεσλ.  
 Πνζνζηό εηζπλεόκελνπ Ομπγόλνπ. 
 Λόγνο Ι:Δ 
 Κπκαηνκνξθέο ηνπιάρηζηνλ δύν. 

  

9. Η ξύζκηζε ησλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο λα γίλεηαη κε ρξήζε εύρξεζησλ πιήθηξσλ θαη δηαθνπηώλ ή 
νζόλεο αθήο. 

 

10. Να δηαζέηεη ειιεληθό ή αγγιηθό κελνύ ρξήζεο θαη βηβιίν νδεγηώλ ρξήζεο ζηα ειιεληθά. 
 

11. Να κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηξνθνδνζία νμπγόλνπ, από δίθηπν ή θνξεηή θηάιε, θαη λα ζπλνδεύεηαη 
από εύθακπην ζσιήλα ζύλδεζεο ηνπιάρηζηνλ 3 κέηξσλ κε ηνπο θαηάιιεινπο ηαρπζπλδέζκνπο. 

 

12. Να πξνζθεξζεί κε θύθισκα αζζελνύο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ, 6 κάζθεο κε επεκβαηηθνύ αεξηζκνύ 
(κεγεζώλ: 2 ηκρ. small, 2 ηκρ. medium, 2 ηκρ. large)  κε θεθαινδέηε θαη αζθό ειέγρνπ ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

 

13. Να ζπλνδεύεηαη από βαιηηζάθη θύιαμεο θαη κεηαθνξάο. 
 

14. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη απαξαίηεηα από ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 
 

15. Να πιεξνί ηνπο ηζρύνληεο επξσπατθνύο θαλνληζκνύο. 
 

16. Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 93/42/EEC σο ηαηξνηερλνινγηθό πξντόλ.   
 

17. Ο θαηαζθεπαζηήο λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό πνηόηεηαο ISO 9001 ή αληίζηνηρν ηζνδύλακν. 
 

18. Να έρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ. 
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ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΦΙΩΟΗΛΑΠ 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 03 

 

ΞΝΙΘΟΝΛΑ ΑΗΚΝΘΑΘΑΟΠΖΠ ΚΔ ΕΓΝ 

 

 

1. Να είλαη θαηλνύξηα, ακεηαρείξηζηε θαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο. 
 

2. Να δηαζέηεη επξεία βάζε (πεξίπνπ 50 x 100 cm), γηα λα εμαζθαιίδεη ηελ απαηηνύκελε ζηαζεξόηεηα 
θαη αζθάιεηα. 

 

3. Να έρεη ζηηβαξή θαηαζθεπή ώζηε λα δέρεηαη αζζελείο βάξνπο ηνπιάρηζηνλ 150 Kg. 
 

4. Να θέξεη 4 ηξνρνύο αληηζηαηηθνύο, κνλνύο ή δηπινύο, πεξηζηξεθόκελνπο πεξί ηνλ θάζεην άμνλά 
ηνπο. 

 

5. Να θέξεη κεραληζκό αθηλεηνπνίεζεο ησλ ηεζζάξσλ ηξνρώλ, κε θεληξηθό πνδνρεηξηζηήξην ζηε βάζε 
ηεο πνιπζξόλαο. 

 

6. Να ιεηηνπξγεί κε ξεύκα πόιεσο 220-230V/50Hz. 
 

7. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλε κπαηαξία ηθαλή λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο απαξαίηεηεο ειεθηξηθέο θηλήζεηο 
ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. 

 

8. Γηα κεγαιύηεξε αζθάιεηα ηνπ αζζελνύο θαη ηνπ λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ λα δηαζέηεη γείσζε. 
 

9. Να έρεη κεηαζρεκαηηζηή πνπ ηξνθνδνηεί ηα κνηέξ θαη ην ηειερεηξηζηήξην κε ρακειή ηάζε 24V. Ο 
κεηαζρεκαηηζηήο ζην ηξνθνδνηηθό θαζώο θαη ηα κνηέξ λα είλαη ζηεγαλά ζύκθσλα κε ην πξόηππν 
IPX4. 

 

10. Να έρεη θαιπκκέλα ηα κεραληθά θαη ειεθηξηθά κέξε ζηε βάζε (κνηέξ, έκβνια, θαιώδηα θιπ.) γηα 
αζθάιεηα θαη θαιαηζζεζία, κε αλζεθηηθό ζπλζεηηθό πιηθό ην νπνίν λα θαζαξίδεηαη εύθνια θαη λα 
απνιπκαίλεηαη. 

 

11. Να δηαζέηεη ζπλνιηθά ηνπιάρηζηνλ 4 κνηέξ: 

 Γηα ηελ θιίζε ηνπ ηκήκαηνο ηεο πιάηεο κε εύξνο θίλεζεο ηνπιάρηζηνλ κεηαμύ 0-70ν. 
 Γηα ηελ θιίζε ηνπ ηκήκαηνο ηνπ θαζίζκαηνο κε εύξνο θίλεζεο ηνπιάρηζηνλ 10ν. 
 Γηα ηελ θιίζε ηνπ ηκήκαηνο ησλ πνδηώλ κε εύξνο θίλεζεο ηνπιάρηζηνλ 40ν. 
 Γηα ηε ξύζκηζε ηνπ ύςνπο κε εύξνο θίλεζεο ηνπιάρηζηνλ 20 cm. 

12. Να δηαζέηεη ξπζκηδόκελν ππνπόδην, ειεθηξηθά ή ρεηξνθίλεηα. 
 

13. Να δηαζέηεη ελζύξκαην ηειερεηξηζηήξην κε ηδηαίηεξν πιήθηξν αθήο γηα θάζε επηινγή θηλήζεσο. 
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14. Να έρεη ηε δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ζηε ζέζε SHOCK (Trendelenburg: αλάζθεια κε ηα πόδηα ζε 
ππεξπςσκέλε ζέζε) άκεζα κε ηε ρξήζε ελόο κόλν δηαθόπηε θαη ζε ρξόλν όρη κεγαιύηεξν ησλ 15 
sec. 

 

15. Να έρεη ηε δπλαηόηεηα επαλαθνξάο από ηε ζέζε SHOCK ζηε ζέζε θαζίζκαηνο κε ην πάηεκα 
αληίζηνηρνπ πιήθηξνπ αθήο. 

 

16. Να έρεη ηε δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ζε νξηδόληηα ζέζε κε ζηαζεξόηεηα, σο θξεβάηη λνζειείαο. 
 

17. Οη δηαζηάζεηο ηεο πνιπζξόλαο όηαλ απηή γίλεηαη θξεβάηη λα είλαη: 

 Μήθνο: όρη κεγαιύηεξν από 2300 mm 
 Πιάηνο: όρη κεγαιύηεξν από 1000 mm (κε ηνπο βξαρίνλεο ρεξηώλ) 
 Ύςνο θαζίζκαηνο ζηε ρακειόηεξε ζέζε: κεηαμύ 550 θαη 670 mm 

 

18. Να έρεη νξζνπεδηθό ζηξώκα, ππελδεδπκέλν κε εηδηθό αληηβαθηεξηδηαθό άθαπζην ζπλζεηηθό δέξκα 
κεγάιεο αληνρήο ρσξίο ξαθέο. 

 

19. Να δηαζέηεη βξαρίνλεο ρεξηώλ θαξδείο, ζηηβαξνύο, θαιπκκέλνπο από ην ίδην πιηθό κε ην ζηξώκα, κε 
ζρεδηαζκό ηέηνην πνπ λα ηνπο επηηξέπεη: 
 Σε ξύζκηζή ηνπο σο πξνο ηελ νξηδόληηα θίλεζε (δεμηά-αξηζηεξά) θαη ηελ θαηαθόξπθε θιίζε. Η 

άξζξσζε λα ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ επηζπκεηή ζέζε κε εύρξεζην κεραληζκό. 

 Σελ άκεζε θίλεζή ηνπο ζε όξζηα ζέζε γηα ην εύθνιν θάζηζκα ηνπ αζζελνύο. 
 Να αθνινπζνύλ ηελ θίλεζε ηεο πιάηεο ηνπ θαζίζκαηνο γηα ηελ άλεζε ηνπ αζζελνύο. 
 Να απνζπώληαη θαη λα απνκαθξύλνληαη, εάλ ρξεηαζηεί, από ηελ πνιπζξόλα ρσξίο δπζθνιία. 

 

20. Να θέξεη ελζσκαησκέλν ή απνζπώκελν καμηιάξη γηα ην θεθάιη ηνπ αζζελνύο. 
 

21. Να έρεη ελζσκαησκέλε ειεθηξνληθή δπγαξηά αθξηβείαο κε επαλάγλσζηε ςεθηαθή νζόλε, γηα ηε 
ζπλερή παξαθνινύζεζε ηνπ βάξνπο ηνπ αζζελνύο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αηκνθάζαξζεο.  

 

22. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη απαξαίηεηα από ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 
 

23. Να πιεξνί ηνπο ηζρύνληεο επξσπατθνύο θαλνληζκνύο. 
 

24. Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 93/42/EEC σο ηαηξνηερλνινγηθό πξντόλ.   
 

25. Ο θαηαζθεπαζηήο λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό πνηόηεηαο ISO 9001 ή αληίζηνηρν ηζνδύλακν. 
 

26. Να έρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ. 
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ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΦΙΩΟΗΛΑΠ 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 04 

 

ΦΝΟΔΗΝ ΑΠΘΔΛΩΛ ΑΘΡΗΛΝΓΗΑΞΔΟΑΡΝ 

 

1. Να είλαη θαηλνύξην, ακεηαρείξηζην θαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, θαηάιιειν γηα λνζνθνκεηαθή ρξήζε, 
θαηαζθεπαζκέλν από αλζεθηηθά θαη πνηνηηθά πιηθά. 

 

2. Να δηαζέηεη πδξαπιηθή ξύζκηζε ηνπ ύςνπο ηνπ κέζσ δύν ηειεζθνπηθώλ θνισλώλ, κε 
πνδνρεηξηζηήξην θαη εύξνο θίλεζεο ηνπιάρηζηνλ 300 mm, κε ηε ρακειόηεξε ζέζε καδί κε ην 
ζηξώκα λα είλαη ζηα πεξίπνπ 60 cm από ην έδαθνο. 

 

3. Οιόθιεξε ε επηθάλεηα θαηάθιηζεο λα είλαη από αθηηλνδηαπεξαηό πιηθό. 
 

4. Να δηαζέηεη δίζθν ζπγθξάηεζεο αθηηλνινγηθήο θαζέηαο ζε όιν ην κήθνο. 
 

5. Να δηαζέηεη βαξέσο ηύπνπ κεηαιιηθό ζθειεηό κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή. 
 

6. Να έρεη ζπλνιηθό κήθνο όρη κεγαιύηεξν από 2.200 mm θαη ζπλνιηθό πιάηνο όρη κεγαιύηεξν από 800 
mm, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όισλ ησλ εμαξηεκάησλ (θάγθεια, ρεηξνιαβέο, πξνζθξνπζηήξεο θιπ).  

 

7. Ο ζθειεηόο ηεο βάζεο λα δηαζέηεη πξνζηαηεπηηθό θάιπκκα από αλζεθηηθό ζπλζεηηθό πιηθό γηα 
εύθνιν θαζαξηζκό θαη πξνζηαζία ησλ κεραληζκώλ. 

 

8. Να δέρεηαη αζζελείο 240 Kgr ηνπιάρηζηνλ. 
 

9. Η επηθάλεηα θαηάθιηζεο λα δηαηξείηαη ζε ηέζζεξα ηκήκαηα, ηκήκα πιάηεο, ηκήκα ιεθάλεο ζηαζεξό, 
θαη δηπιή επηθάλεηα πνδηώλ κε άξζξσζε γνλάησλ (knee-flex).  

 

10. Να έρεη πλεπκαηηθή ξύζκηζε ηεο θιίζεο ηεο πιάηεο ηνπιάρηζηνλ κεηαμύ 0ν - 70ν. 
 

11. Να έρεη πδξαπιηθή ή πλεπκαηηθή ξύζκηζε ζε ζέζε Trendelenburg ηνπιάρηζηνλ θαηά +12ν θαη Anti-
Trendelenburg ηνπιάρηζηνλ θαηά -12ν.  

 

12. Όιεο νη θηλήζεηο ηνπ θνξείνπ λα εθηεινύληαη από πνδνκνρινύο ζηελ δεμηά θαη ηελ αξηζηεξή πιεπξά 
ηνπ θνξείνπ.  

 

13. Να δηαζέηεη ηέζζεξηο ηξνρνύο δηακέηξνπ Φ200 mm κε ειαζηηθή πξνζηαηεπηηθή πεξηκεηξηθή 
επηθάιπςε.   

 

14. Να δηαζέηεη πέκπην ηξνρό γηα επθνιόηεξε νδήγεζε θαη επηηόπνπ πεξηζηξνθέο. 
 

15. ηηο ηέζζεξηο γσλίεο λα δηαζέηεη πξνζηαηεπηηθνύο πξνζθξνπζηήξεο. 
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16. Να ππάξρεη θεληξηθό θξέλν αθηλεηνπνίεζεο κε ελεξγνπνίεζε κε δύν πνδνκνρινύο, από έλα ζε θάζε 
κεγάιε πιεπξά. 

 

17. Να δηαζέηεη πιεπξηθά πηπζζόκελα αλνμείδσηα θάγθεια. 
 

18. Να δηαζέηεη ρεηξνιαβέο ώζεζεο ζηηο δύν ζηελέο πιεπξέο.   
 

19. Να δηαζέηεη δύν ζέζεηο γηα ζηαηώ νξνύ θαη λα πεξηιακβάλεηαη έλα ζηαηώ νξνύ κε δύν άγθηζηξα. 
 

20. Να δηαζέηεη ρώξν γηα ηνπνζέηεζε θνξεηήο θηάιεο νμπγόλνπ κε κήθνο έσο θαη 1 m. 
 

21. Να δηαζέηεη ρώξν γηα ηνπνζέηεζε κηθξναληηθεηκέλσλ αζζελνύο. 
 

22. Να δηαζέηεη ζηξώκα πάρνπο πεξίπνπ 8 -10 cm, θαη κε κήθνο όρη κηθξόηεξν από 1900 mm θαη πιάηνο 
όρη κηθξόηεξν από 600 mm, ην νπνίν λα αθνινπζεί ηηο θηλήζεηο ησλ ηκεκάησλ ηεο επηθάλεηαο 
θαηάθιηζεο. 

 

23. Σν ζηξώκα λα θέξεη θάιπκκα θαηάιιειν γηα Ννζνθνκεηαθή ρξήζε, από πιηθό κεγάιεο αληνρήο, 
αδηάβξνρν, αληηνιηζζεηηθό, βξαδύθαπζην, θαη απνιπκαηλόκελν. Να θέξεη πιατλό θεξκνπάξ γηα λα 
πξνζζαθαηξείηαη εύθνια.   

   

24. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη απαξαίηεηα από ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 
 

25. Να πιεξνί ηνπο ηζρύνληεο επξσπατθνύο θαλνληζκνύο. 
 

26. Ο θαηαζθεπαζηήο λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό πνηόηεηαο ISO 9001 ή αληίζηνηρν ηζνδύλακν. 
 

27. Να έρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ. 
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ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΦΙΩΟΗΛΑΠ 
 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 05 
 

ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΞΗΔΠΝΚΔΡΟΝ/ΝΜΚΔΡΟΝ ΡΟΝΣΖΙΑΡΝ 

 

1. Να είλαη θαηλνύξην, ακεηαρείξηζην θαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο.  
 

2. Να είλαη επαγγεικαηηθνύ επηπέδνπ, θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε θιηληθέο θαη εμεηαζηήξηα Ννζνθνκείνπ. 
 

3. Να ζηεξίδεηαη κε αζθάιεηα ζηελ ηξνρήιαηε βάζε ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ, ε νπνία λα 
δηαζέηεη θαιάζη πνπ ζα ρσξάεη όια ηα εμαξηήκαηα-παξειθόκελα ηνπ. 

 

4. Να ιεηηνπξγεί κε ξεύκα 220V/50Hz αιιά θαη κέζσ ελζσκαησκέλεο επαλαθνξηηδόκελεο κπαηαξίαο κε 
απηνλνκία ηνπιάρηζηνλ νθηώ (8) σξώλ. 

 

5. Να είλαη κηθξνύ όγθνπ θαη βάξνπο, όρη πάλσ από ηξία (3) θηιά. 
 

6. Να είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε λενγλά, παηδηά θαη ελήιηθεο θαη λα παξαδνζεί κε ηηο θαηάιιειεο 
πεξηρεηξίδεο θαη αηζζεηήξεο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ  αληίζηνηρα.  

 

7. Να απεηθνλίδνληαη ηαπηόρξνλα ζηελ πξόζνςε ηνπ κεραλήκαηνο, κε επαλάγλσζηεο θαη θσηεηλέο 
ςεθηαθέο ελδείμεηο, ε ζπζηνιηθή, ε δηαζηνιηθή θαη ε κέζε αξηεξηαθή πίεζε, ν θαξδηαθόο ξπζκό θαη 
ν θνξεζκόο νμπγόλνπ. Γη’ απηό ην ιόγν λα ππάξρεη εληαία νζόλε TFT-LCD ηνπιάρηζηνλ 5,5 ηληζώλ. 

 

8. Να δηαζέηεη ζηελ πξόζνςε πιήθηξα γηα ηελ άκεζε κέηξεζε-απεηθόληζε ηεο πίεζεο θαη ηνπ θνξεζκνύ 
νμπγόλνπ. 

 

9. Να κπνξεί λα εθηειεί κεηξήζεηο είηε κε ρεηξνθίλεηε είηε κε απηόκαηε κέζνδν. 
 

10. Να δηαζέηεη πξνζηαζία από ππεξπίεζε πεξηρεηξίδαο.  
 

11. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη απαξαίηεηα από ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 
 

12. Να πιεξνί ηνπο ηζρύνληεο επξσπατθνύο θαλνληζκνύο. 
 

13. Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 93/42/EEC σο ηαηξνηερλνινγηθό πξντόλ.   
 

14. Ο θαηαζθεπαζηήο λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό πνηόηεηαο ISO 9001 ή αληίζηνηρν ηζνδύλακν. 
 

15. Να έρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ. 
 

 

 



ΑΔΑ: ΩΟΧΘ46907Ι-Σ7Θ



52 

 

ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΦΙΩΟΗΛΑΠ 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 06 

 

ΖΙΔΘΡΟΝΘΑΟΓΗΝΓΟΑΦΝΠ 6ΘΑΛΑΙΝΠ ΚΔ ΡΟΝΣΖΙΑΡΝ 

 

 

1. Να είλαη θαηλνύξηνο, ακεηαρείξηζηνο, ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη λα παξαδνζεί έηνηκνο  πξνο 
ιεηηνπξγία. 

 

2. Να ιεηηνπξγεί κε ξεύκα 220V/50Hz θαη λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε επαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία 
δηάξθεηαο ζπλερόκελεο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ  δπν (2) σξώλ. 

 

3. Να δηαζέηεη νζόλε ηνπιάρηζηνλ 5,5 ηληζώλ ηερλνινγίαο αθήο ή ηνπιάρηζηνλ 7 ηληζώλ ζπκβαηηθή, γηα 
ηελ ηαπηόρξνλε απεηθόληζε θαη ησλ 12 απαγσγώλ καδί κε ηηο παξακέηξνπο ηνπ θαξδηνγξαθήκαηνο 
(νλνκαηεπώλπκν αζζελή, απαγσγέο, ηαρύηεηα, επαηζζεζία, θίιηξα, θαξδηαθόο ξπζκόο, θαηάζηαζε 
κπαηαξίαο, δηάθνξα κελύκαηα, ζπλαγεξκνύο θαη όηη άιιν θξίλεηαη απαξαίηεην). 

 

4. Να ζπιιέγεη ηαπηόρξνλα θαη ηηο 12 απαγσγέο ζε ζπλδπαζκνύο standard θαη Cabrera, θαη λα δηαζέηεη 
πξνγξάκκαηα κεηξήζεσλ θαη δηάγλσζεο θαξδηνγξαθήκαηνο. 

 

5. Να δηαζέηεη θίιηξα απόξξηςεο παξαζίησλ δηθηύνπ, κπώλ θαη ηζνειεθηξηθήο γξακκήο. 
 

6. Να έρεη δπλαηόηεηα επηινγήο αλάκεζα ζε 4  επαηζζεζίεο θαη λα κπνξεί λα ξπζκίδεηαη θαη απηόκαηα.  
 

7. Να δηαζέηεη πξνγξάκκαηα κεηξήζεσλ θαη δηάγλσζεο θαη λα αλαγλσξίδεη βεκαηνδνηηθνύο παικνύο. 
 

8. Η ιήςε ηνπ ζήκαηνο λα γίλεηαη κε εύξνο ζπρλνηήησλ 0,05-150 Hz θαη ε ζπρλόηεηα δεηγκαηνιεςίαο 
λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1000 samples/sec/channel. Ο δείθηεο Common mode rejection ratio (CMMR) 
λα είλαη κεγαιύηεξνο ησλ 90 dB. 

 

9. Να ζπλνδεύεηαη από ηξνρήιαηε βάζε κε βξαρίνλα ζηήξημεο θαισδίνπ αζζελνύο, ην νπνίν ζα είλαη 
10πνιηθό, θαη ρώξν γηα ελαπόζεζε ησλ παξειθόκελσλ. 

 

10. Να δηαζέηεη θαηαγξαθηθό 6 θαλαιηώλ, ζεξκηθνύ ηύπνπ, κε 3 ηνπιάρηζηνλ  ηαρύηεηεο εθηύπσζεο γηα 
ραξηί αλαδηπινύκελν ή ξνιό. 

 

11. Να έρεη δπλαηόηεηα απηόκαηεο θαη ρεηξνθίλεηεο θαηαγξαθήο θαζώο θαη έθδνζεο αληηγξάθνπ. 
 

12. Να δηαζέηεη ζύζηεκα ειέγρνπ ηνπ θαισδίνπ ηνπ αζζελνύο ζε πεξίπησζε απνζύλδεζεο ή θαθήο 
επαθήο, κε εηδνπνίεζε.  
 

13. Να δηαζέηεη πιεθηξνιόγην αιθαξηζκεηηθνύ ηύπνπ. 
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14. Να έρεη δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε Η/Τ, κε δίθηπν θαη κε εμσηεξηθό εθηππσηή κέζσ ησλ θαηάιιεισλ 
ζπξώλ. Πξναηξεηηθά κπνξεί λα δηαζέηεη θαη ζύλδεζε κέζσ wi-fi.     

 

15. Δάλ απαηηείηαη εηδηθό ινγηζκηθό γηα ηελ απεηθόληζε θη εθηύπσζε ηνπ ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο ζε 
Η/Τ, απηό λα ζπλνδεύεη ηνλ ειεθηξνθαξδηνγξάθν.  

 

16. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη απαξαίηεηα από ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 
 

17. Να πιεξνί ηνπο ηζρύνληεο επξσπατθνύο θαλνληζκνύο. 
 

18. Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 93/42/EEC σο ηαηξνηερλνινγηθό πξντόλ.   
 

19. Ο θαηαζθεπαζηήο λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό πνηόηεηαο ISO 9001 ή αληίζηνηρν ηζνδύλακν. 
 

20. Να έρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ. 
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ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΦΙΩΟΗΛΑΠ 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 07 

 

ΘΔΟΚΝΚΔΡΟΝ ΑΡΗΝ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ 

 

1. Να είλαη θαηλνύξην, ακεηαρείξηζην θαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο.  
 

2. Να είλαη ζεξκόκεηξν απηηνύ κε αληαιιαθηηθά ρσληά, επαγγεικαηηθνύ επηπέδνπ, θαηάιιειν γηα ρξήζε 
ζε θιηληθέο θαη εμεηαζηήξηα Ννζνθνκείνπ. 

 

3. Να έρεη εύξνο κέηξεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπιάρηζηνλ κεηαμύ 25 νC θαη 42 νC θαη λα εκθαλίδεη 
δηαθνξεηηθέο ελδείμεηο όηαλ ε ζεξκνθξαζία είλαη εθηόο απηώλ ησλ νξίσλ.  

 

4. Να έρεη αλάιπζε κέηξεζεο θαηά 0,1 oC ή θαιύηεξε. 
 

5. Να εθηειεί κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ην πνιύ εληόο 5 sec. 
 

6. Να έρεη νλνκαζηηθή απόθιηζε ηεο κέηξεζεο ην πνιύ ± 0,2 νC γηα ηηο ζεξκνθξαζίεο κεηαμύ 35 νC θαη 
42 oC. 

 

7. Να ιεηηνπξγεί ζε ζεξκνθξαζίεο πεξηβάιινληνο ηνπιάρηζηνλ κεηαμύ 10 νC θαη 40 oC.  
 

8. Να ιεηηνπξγεί κε θνηλέο αιθαιηθέο κπαηαξίεο. 
 

9. Γηα ηελ πςειή αθξίβεηα ηεο κέηξεζεο ζεξκνθξαζίαο, λα δηαζέηεη ηερλνινγία πνπ ιακβάλεη ππόςε 
ηνλ ηξόπν θαη ηε ζηαζεξόηεηα ηνπνζέηεζεο ηνπ ρσληνύ ζην απηί θαζώο θαη ηελ αλαηνκία ηνπ 
απηηνύ ηνπ αζζελνύο. 

 

10. Να δηαζέηεη επθξηλή νζόλε νπίζζηνπ θσηηζκνύ. 
 

11. ηελ νζόλε λα ππάξρεη έλδεημε ππόδεημεο γηα αθαίξεζε θαη ηνπνζέηεζε ρσληνύ.  
 

12. ηελ νζόλε λα ππάξρεη έλδεημε γηα ην επίπεδν θόξηηζεο ηεο κπαηαξίαο. 
 

13. Η νλνκαζηηθή δηάξθεηα κεηξήζεσλ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 700 κεηξήζεηο γηα θνηλέο αιθαιηθέο 
κπαηαξίεο, πξηλ ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο. 

 

14. Να δηαζέηεη απηόκαην θιείζηκν γηα εμνηθνλόκεζε κπαηαξίαο. 
 

15. Να είλαη ειαθξύ, κε βάξνο όρη κεγαιύηεξν ησλ 200 gr. 
 

16. Να ζπλνδεύεηαη κε βάζε ηνπνζέηεζεο ε νπνία λα πεξηιακβάλεη ζήθε γηα ηνπιάρηζηνλ 40 
αληαιιαθηηθά ρσλάθηα θαη ε νπνία λα κπνξεί λα αλαξηεζεί ζηνλ ηνίρν. 
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17. Να ζπλνδεύεηαη από 200 αληαιιαθηηθά ρσλάθηα. 
 

18. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη απαξαίηεηα από ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 
 

19. Να πιεξνί ηνπο ηζρύνληεο επξσπατθνύο θαλνληζκνύο. 
 

20. Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 93/42/EEC σο ηαηξνηερλνινγηθό πξντόλ.   
 

21. Ο θαηαζθεπαζηήο λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό πνηόηεηαο ISO 9001 ή αληίζηνηρν ηζνδύλακν. 
 

22. Να έρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ. 
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ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΦΙΩΟΗΛΑΠ 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 08 

 

ΟΝΝΚΔΡΟΝ ΝΜΓΝΛΝ ΓΗΞΙΖΠ ΣΟΖΠΖΠ ΚΔ ΓΟΑΛΡΖΟΑ ΔΞΗΡΝΗΣΗΝ  

 

 

1. Να είλαη θαηλνύξην, ακεηαρείξηζην θαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο.  
 

2. Να είλαη θαηάιιειν γηα λνζνθνκεηαθή ρξήζε, κε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο ζηηο επηηνίρηεο ιήςεηο ηνπ 
πθηζηάκελνπ δηθηύνπ νμπγόλνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηε ρξήζε ηππνπνηεκέλνπ ηαρπζύλδεζκνπ 
γαιιηθνύ ηύπνπ AFNOR.  

 

3. Να είλαη θαηάιιειν γηα δηπιή ρξήζε, δειαδή γηα απιή παξνρή νμπγόλνπ κέζσ πγξαληήξα αιιά θαη 
γηα λεθεινπνίεζε κέζσ μερσξηζηήο εμόδνπ. Γηα ην ιόγν απηό λα δηαζέηεη επηινγέα πνπ λα 
παξαθάκπηεη ηνλ πγξαληήξα θαη λα νδεγεί ην νμπγόλν ζηελ έμνδν πξνο ηε κάζθα λεθεινπνίεζεο. 

 

4. Να δηαζέηεη ζηήιε κε έλδεημε ηεο παξνρήο από δηάθαλν αλζεθηηθό πιηθό κε εζσηεξηθή κπίιηα. Η 
θιίκαθα ηεο παξνρήο λα είλαη κεηαμύ 0-15 lit/min θαη ε αλάιπζή ηεο λα είλαη ζε βήκαηα ηνπ 1 
lit/min ή 0,5 lit/min. 

 

5. ηελ είζνδν ηνπ ξνόκεηξνπ λα ππάξρεη θίιηξν. 
 

6. Να δηαζέηεη πεξηζηξνθηθό θνκβίν γηα ξύζκηζε ηεο παξνρήο. 
 

7. Να δηαζέηεη ζπκπαγέο ζώκα από αλνμείδσην πιηθό. 
 

8. Να δηαζέηεη ραξαγκέλν ζην ζώκα ηνπ κνλαδηθό ζεηξηαθό αξηζκό γηα ηε βέιηηζηε ηρλειάηεζή ηνπ. 
 

9. Να θέξεη εκθαλή έλδεημε ηνπ θεξόκελνπ ηαηξηθνύ αεξίνπ (O2 ή Oxygen). 
 

10. Να δηαζέηεη αξζεληθό ξαθόξ γηα ζύλδεζε κε πγξαληήξα.   
 

11. Να ζπλνδεύεηαη από δηάθαλν θαη άζξαπζην πγξαληήξα ρσξεηηθόηεηαο ηνπιάρηζηνλ 0,2 lit, κε 
ζειπθό ξαθόξ γηα ζύλδεζή ηνπ κε ην ξνόκεηξν. 

 

12. Ο πγξαληήξαο λα δηαζέηεη έλδεημε ειάρηζηεο θαη κέγηζηεο ζηάζκεο λεξνύ, θαη δηαρπηήξα νμπγόλνπ. 
 

13. Ο πγξαληήξαο λα κπνξεί λα απνζηεηξσζεί ζε θιίβαλν αηκνύ ζηνπο 121 νC. 
 

14. Ο πγξαληήξαο λα θέξεη αξηζκό παξηίδαο γηα ηε βέιηηζηε ηρλειάηεζή ηνπ. 
 

15. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη απαξαίηεηα από ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 
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16. Να πιεξνί ηνπο ηζρύνληεο επξσπατθνύο θαλνληζκνύο. 
 

17. Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 93/42/EEC σο ηαηξνηερλνινγηθό πξντόλ.   
 

18. Ο θαηαζθεπαζηήο λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό πνηόηεηαο ISO 9001 ή αληίζηνηρν ηζνδύλακν. 
 

19. Να έρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ. 
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ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΦΙΩΟΗΛΑΠ 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 09 

 

ΑΛΑΟΟΝΦΖΠΖ ΖΙΔΘΡΟΗΘΖ ΡΟΝΣΖΙΑΡΖ 

 

 

1. Να είλαη θαηλνύξηα, ακεηαρείξηζηε θαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο. 
 

2. Να είλαη θαηάιιειε γηα λνζνθνκεηαθή ρξήζε, ζε θιηληθέο αιιά θαη ρεηξνπξγεία. 
 

3. Να είλαη νιόθιεξε ηξνρήιαηε, θαη όρη επί ςειήο ηξνρήιαηεο βάζεο, κε ηέζζεξηο αληηζηαηηθνύο 
ηξνρνύο, νη δύν ηνπιάρηζηνλ από ηνπο νπνίνπο λα είλαη πεξηζηξεθόκελνη θαη νη δύν ηνπιάρηζηνλ 
από ηνπο νπνίνπο λα έρνπλ θξέλν. 

 

4. Η όιε θαηαζθεπή λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε από αλνμείδσην πιηθό θαη λα κπνξεί εύθνια λα 
θαζαξηζηεί κε ρξήζε απνιπκαληηθώλ πγξώλ. 

 

5. Να θέξεη ρεηξνιαβή γηα ηελ εύρξεζηε κεηαθίλεζή ηεο. 
 

6. Να είλαη ειεθηξηθή θαη λα ιεηηνπξγεί κε ξεύκα πόιεο 220-230V/50Hz. 
 

7. Να δηαζέηεη δηαθόπηε On-Off ζηεγαλό θαη λα ππάξρεη ελδεηθηηθή ιπρλία ιεηηνπξγίαο. 
 

8. Να δηαζέηεη εκβνινθόξν θηλεηήξα ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ιάδηα, ν νπνίνο λα ιεηηνπξγεί κε πιήξεο 
αληηεθξεθηηθό ζύζηεκα αζθαιείαο.  

 

9. Να παξέρεη απνξξνθεηηθή ηθαλόηεηα ηνπιάρηζηνλ 80lit/min. 
 

10. Να δηαζέηεη εύρξεζην ρεηξηζηήξην ξύζκηζεο ηεο ππνπίεζεο, ε νπνία λα ξπζκίδεηαη ηνπιάρηζηνλ έσο -
0,9 bar ή -675 mmHg. 

 

11. Να δηαζέηεη επθξηλέο καλόκεηξν γηα ηε ξύζκηζε ηεο ππνπίεζεο. 
 

12. Να δηαζέηεη δύν δηαθαλή βαζκνλνκεκέλα θάληζηξα εθθξηκάησλ ρσξεηηθόηεηαο ηνπιάρηζηνλ 3 lit ην 
θάζε έλα, κε ζσιήλεο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ. Σα θάληζηξα θαη ηα θαπάθηα ηνπο λα έρνπλ ηε 
δπλαηόηεηα απνζηείξσζεο. 

 

13. Να δηαζέηεη αληηκηθξνβηαθό θίιηξν. 
 

14. Σα θάληζηξα εθθξηκάησλ λα δηαζέηνπλ θινηέξ έλαληη ηεο ππεξρείιηζεο. 
 

15. Γηα επηπιένλ πξνζηαζία, λα δηαζέηεη θηαιίδην ππεξρείιηζεο κε θινηέξ. 
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16. Να κπνξνύλ λα πξνζαξκνζηνύλ πάλσ ηνπ θάληζηξα άιισλ νίθσλ ρσξεηηθόηεηαο 2 lit κε αλαιώζηκν 
αζθό. 

 

17. Η αλαξξόθεζε λα είλαη ειεθηξηθήο πξνζηαζίαο θαηεγνξίαο ΙΙa (κε δηπιή κόλσζε), IPX1 πξνζηαζίαο 
από ζηαγόλεο λεξνύ, ηύπνπ BF, πζθεπή Αληηεθξεθηηθνύ Σύπνπ Α Ρ (Anaesthetic Proof). 

 

18. Η ζηάζκε ζνξύβνπ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο λα κελ ππεξβαίλεη ηα 48 dB. 
 

19. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη απαξαίηεηα από ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 
 

20. Να πιεξνί ηνπο ηζρύνληεο επξσπατθνύο θαλνληζκνύο. 
 

21. Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 93/42/EEC σο ηαηξνηερλνινγηθό πξντόλ.   
 

22. Ο θαηαζθεπαζηήο λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό πνηόηεηαο ISO 9001 ή αληίζηνηρν ηζνδύλακν. 
 

23. Να έρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ. 
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ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΦΙΩΟΗΛΑΠ 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 10 

 

ΞΑΙΚΗΘΝ ΝΜΚΔΡΟΝ  

 

 

1. Να είλαη θαηλνύξην, ακεηαρείξηζην θαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη κηθξνύ όγθνπ θαη βάξνπο (<300 
gr). 

 

2. Να είλαη θνξεηό ςεθηαθό παικηθό νμύκεηξν ρεηξόο πνπ λα εκθαλίδεη αξηζκεηηθέο ηηκέο γηα ηνλ 
θνξεζκό νμπγόλνπ ηνπ αίκαηνο (%SpO2) θαη ηε ζπρλόηεηα ηνπ ζθπγκνύ. 

 

3. Να ιεηηνπξγεί κε επαλαθνξηηδόκελεο κπαηαξίεο γηα ηνπιάρηζηνλ 24 ζπλερείο ώξεο κέρξη εμάληιεζεο 
ησλ κπαηαξηώλ. Να έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιεηηνπξγεί θαη κε απιέο αιθαιηθέο κπαηαξίεο. 

 

4. Να έρεη εύξνο κεηξήζεσο:  
 SpO2: 1  – 100%  
 BPM: 30 – 240/min. 

 

5. Να έρεη ηθαλόηεηα αλάιπζεο (resolution):  
 1% SpO2  
 1 BPM. 

 

6. Να έρεη ελδείμεηο, ελδεηθηηθέο ιπρλίεο θαη δηαθόπηεο: 

 Έλδεημε SpO2 
 Γηαθόπηεο On/Off 
 Έλδεημε πνηόηεηαο θαη ζπρλόηεηαο ζθπγκνύ  
 Τπνδνρή αηζζεηήξα παικηθνύ νμύκεηξνπ 
 Γηαθόπηεο ελαιιαγήο επηινγώλ 
 Δλδεηθηηθή ιπρλία ρακειήο κπαηαξίαο  

 

7. Οη ηηκέο θνξεζκνύ ηνπ νμπγόλνπ θαη νη ζπρλόηεηεο ζθπγκνύ λα παξνπζηάδνληαη κε θσηεηλέο 
ςεθηαθέο ελδείμεηο ζε επαλάγλσζηε νζόλε πγξώλ θξπζηάιισλ. 

 

8. Να δηαζέηεη ζπλαγεξκνύο κε πξνθαζνξηζκέλα όξηα, γηα SpO2 θαη BPM κε νπηηθή θαη αθνπζηηθή 
έλδεημε. 

 

9. Γηα θάζε ζθπγκό πνπ αληρλεύεηαη, λα ππάξρεη ζηελ νζόλε έλδεημε ηεο πνηόηεηάο ηνπ. 
 

10. Σπρόλ απνζύλδεζε ή δπζιεηηνπξγία ηνπ αηζζεηήξα λα επηζεκαίλεηαη κε έλδεημε ζηελ νζόλε πγξώλ 
θσηεηλώλ ελδείμεσλ. 

 

11. Όηαλ δελ ιακβάλνληαη επαξθή ζήκαηα ζθπγκνύ, νη αξηζκεηηθέο ηηκέο ηνπ SpO2 ή/θαη ηεο 
ζπρλόηεηαο ζθπγκνύ λα αληηθαζίζηαληαη από παύιεο. 
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12. Οη θαηαζηάζεηο ρακειήο θαη πνιύ ρακειήο κπαηαξίαο λα επηζεκαίλνληαη από ηελ ελδεηθηηθή ιπρλία 
ρακειήο κπαηαξίαο. 

 

13. Να ζπλνδεύεηαη απαξαηηήησο από δύν αηζζεηήξεο επηινγήο ηεο ππεξεζίαο. 
 

14. Σν θαιώδην ηνπ αηζζεηήξα λα είλαη κεγάινπ κήθνπο θαη ηνπιάρηζηνλ 1 m. 
 

15. Να είλαη δπλαηή ε πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ αηζζεηήξσλ κόλν, εθόζνλ απηό ρξεηαζηεί.  
 

16. Να πεξηιακβάλεηαη πξνζηαηεπηηθή ειαζηηθή ζήθε θαη ε βάζε θόξηηζεο ηνπ νμύκεηξνπ. 
 

17. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη απαξαίηεηα από ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 
 

18. Να πιεξνί ηνπο ηζρύνληεο επξσπατθνύο θαλνληζκνύο. 
 

19. Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 93/42/EEC σο ηαηξνηερλνινγηθό πξντόλ.   
 

20. Ο θαηαζθεπαζηήο λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό πνηόηεηαο ISO 9001 ή αληίζηνηρν ηζνδύλακν. 
 

21. Να έρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΔΑ: ΩΟΧΘ46907Ι-Σ7Θ



62 

 

ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΦΙΩΟΗΛΑΠ 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 11 

 

ΙΣΛΗΑ ΔΜΔΡΑΠΡΗΘΖ ΡΞΝ LED ΡΟΝΣΖΙΑΡΖ 

 

 

1. Να είλαη θαηλνύξην, ακεηαρείξηζην θαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο.  
 

2. Να είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε ηαηξηθό ρώξν εμέηαζεο. 
 

3. Να δηαζέηεη θεθαιή κε ιπρλίεο ηερλνινγίαο LED. 
 

4. Να ιεηηνπξγεί κε ξεύκα πόιεο 220-230V/50Hz κε ελζσκαησκέλν κεηαζρεκαηηζηή 12V ή 24V. 
 

5. Να δηαζέηεη κέγηζηε έληαζε θσηηζκνύ ηνπιάρηζηνλ 50.000lx ζε απόζηαζε 0,5 κέηξνπ από ηελ 
θεθαιή. 

 

6. Να δηαζέηεη δηαθόπηε on-off θαη δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηεο έληαζεο θσηηζκνύ.  
 

7. Η ζεξκνθξαζία ηνπ θσηηζκνύ λα είλαη πεξίπνπ 4.000 Κ, θαη λα είλαη είηε ζηαζεξή είηε ξπζκηδόκελε. 
 

8. Η νλνκαζηηθή δηάξθεηα δσήο ησλ ιπρληώλ LED λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 30.000 h. 
 

9. Η θεθαιή λα είλαη ηνπνζεηεκέλε ζε ζηηβαξό βξαρίνλα, αξζξσηό ή κε εύθακπην ηκήκα, πνπ λα 
επηηξέπεη ηελ εύθνιε ηνπνζέηεζή ηεο θαη ηε ξύζκηζε ηνπ ύςνπο ηεο.   

 

10. Σν θσηηζηηθό λα είλαη ηξνρήιαην επί πεληάθηηλεο ζηηβαξήο βάζεο κε πεξηζηξεθόκελνπο ηξνρνύο.  
   

11. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη απαξαίηεηα από ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 
 

12. Να πιεξνί ηνπο ηζρύνληεο επξσπατθνύο θαλνληζκνύο. 
 

13. Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 93/42/EEC σο ηαηξνηερλνινγηθό πξντόλ.   
 

14. Ο θαηαζθεπαζηήο λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό πνηόηεηαο ISO 9001 ή αληίζηνηρν ηζνδύλακν. 
 

15. Να έρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ.  
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ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΦΙΩΟΗΛΑΠ 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 12 

 

ΑΛΡΙΗΑ ΔΓΣΠΖΠ ΝΓΘΝΚΔΡΟΗΘΖ 

 

 

1. Να είλαη θαηλνύξηα, ακεηαρείξηζηε ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη λα παξαδνζεί έηνηκε πξνο ιεηηνπξγία. 
 

2. Να ιεηηνπξγεί κε ξεύκα 220V/50Hz θαη λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε επαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία 
δηάξθεηαο ζπλερόκελεο ιεηηνπξγίαο άλσ ησλ πέληε (5) σξώλ κε ξπζκό ξνήο 25 ml/h ή άλσ ησλ 
ηξηώλ (3) σξώλ κε ξπζκό ξνήο 125 ml/h. 

 

3. Να είλαη θνξεηή κε ελζσκαησκέλε ιαβή κεηαθνξάο θαη ζύζηεκα εύθνιεο αλάξηεζεο ζε ζηαηώ 
νξνύ ή/θαη νξηδόληηα ξάγα κεραλεκάησλ. Να δπγίδεη ιηγόηεξν από 2,5 θηιά. 

 

4. Να είλαη αδηάβξνρε θαη λα θαζαξίδεηαη εύθνια. 
 

5. Να δηαζέηεη ςεθηαθή νζόλε LCD πςειήο επθξίλεηαο γηα ηελ απεηθόληζε ησλ παξακέηξσλ έγρπζεο, 
ηεο ιεηηνπξγηθήο θαηάζηαζεο θαη ησλ κελπκάησλ γηα ζπλαγεξκνύο θαη ζθάικαηα ιεηηνπξγίαο. 

 

6. Ο ξπζκόο έγρπζεο λα ξπζκίδεηαη ηνπιάρηζηνλ κεηαμύ 0,1 – 999 ml/h θαη ην βήκα ξύζκηζεο λα είλαη 
0,1 ml/h ή κηθξόηεξν θαη λα επηηξέπεηαη ε ξύζκηζε ηνπ αθόκα θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο. 

 

7. Να δηαζέηεη επίπεδν αθξίβεηαο ±5% ηνπιάρηζηνλ. 
 

8. Να κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε θιέβεο θαη αξηεξίεο θαη λα δηαζέηεη ζύζηεκα δηαηήξεζεο αλνηρηνύ 
αγγείνπ (keep vain open) κε δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηεο ξνήο ζε εύξνο ηνπιάρηζηνλ κεηαμύ 0,1 – 
5,0 ml/h. 

 

9. Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα ιεηηνπξγίαο bolus ρσξίο δηαθνπή ηεο ξνήο κε δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηνπ 
ξπζκνύ. 

 

10. Να δηαζέηεη απεηθόληζε ηνπ ρνξεγνύκελνπ θαξκάθνπ ζηελ νζόλε θαηόπηλ επηινγήο από 
ελζσκαησκέλε ζηε κλήκε βηβιηνζήθε θαξκάθσλ θαη λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα εηζαγσγήο λέσλ 
δεδνκέλσλ. 

 

11. Να έρεη δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε Η/Τ γηα κεηαθνξά δεδνκέλσλ.  
 

12. Να δηαζέηεη νπηηθναθνπζηηθνύο ζπλαγεξκνύο γηα ηα παξαθάησ: 
 Σεο ζσζηήο ζύλδεζεο ηεο γξακκήο έγρπζεο. 

 Σεο πςειήο πίεζεο ηεο παξνρήο. 
 Ύπαξμεο θπζαιίδσλ ζηελ γξακκή έγρπζεο. 
 Σεο νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο έγρπζεο. 
 Σεο αιιαγήο ξνήο θαηά ηελ ιεηηνπξγία. 
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 Σεο θαηάζηαζεο θόξηηζεο ηεο κπαηαξίαο. 
 Μεραληθό πξόβιεκα. 

 

13. Να κπνξεί λα δερζεί αλαιώζηκα από ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) δηαθνξεηηθέο εηαηξείεο. 
 

14. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη απαξαίηεηα από ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 
 

15. Να πιεξνί ηνπο ηζρύνληεο επξσπατθνύο θαλνληζκνύο. 
 

16. Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 93/42/EEC σο ηαηξνηερλνινγηθό πξντόλ.   
 

17. Ο θαηαζθεπαζηήο λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό πνηόηεηαο ISO 9001 ή αληίζηνηρν ηζνδύλακν. 
 

18. Να έρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ 
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ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΦΙΩΟΗΛΑΠ 
 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 13 
 

ΡΟΝΣΖΙΑΡΝ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ 

 

1. Να είλαη θαηλνύξην, ακεηαρείξηζην θαη ζύγρξνλεο θαηαζθεπήο.  
 

2. Να είλαη ηξνρήιαην κε ηέζζεξηο δηπινύο αληηζηαηηθνύο ηξνρνύο, δηακέηξνπ 125 mm, κε ειαζηηθή 
πεξηκεηξηθή επηθάιπςε. Καη νη ηέζζεξηο ηξνρνί λα είλαη πεξηζηξεθόκελνη ζηνλ θαηαθόξπθν άμνλα 
ελώ νη δύν από απηνύο λα έρνπλ θξέλν. 

 

3. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν από αλζεθηηθά αληηκηθξνβηαθά πιηθά θαηάιιεια γηα ζθιεξή λνζνθνκεηαθή 
ρξήζε: 

 

 θειεηόο, πιατλέο επηθάλεηεο θαη ζπξηάξηα: είηε από αλνμείδσην ράιπβα άβαθν, είηε από 
αλνμείδσην ράιπβα βακκέλν κε επνμηθή βαθή, είηε από ζπλζεηηθό πιηθό (π.ρ. baydur, 
technopolymer θιπ.) 

 Δπηθάλεηα εξγαζίαο νπσζδήπνηε από ζπλζεηηθό πιηθό (π.ρ. baydur, technopolymer θιπ.) 
 ε θάζε πεξίπησζε, λα ππάξρνπλ πηζηνπνηεηηθά ζρεηηθά κε ηηο αληηκηθξνβηαθέο ηδηόηεηεο ησλ 

πιηθώλ θαηαζθεπήο, ηα νπνία λα θαηαηεζνύλ. 
 

4. O θνξκόο λα έρεη δηαζηάζεηο πεξίπνπ: Μήθνο 750mm, Πιάηνο 550 mm, Ύςνο 950 mm. 
 

 ην κήθνο θαη ζην πιάηνο δεν ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ηξνρνί ή ηπρόλ πξνεμέρνπζα ρεηξνιαβή. 
 Σν ύςνο αλαθέξεηαη ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο θαη ζπλεπώο περιλαμβάνει θαη ηνπο ηξνρνύο.  

 

5. ηελ κπξνζηηλή κεγάιε πιεπξά λα δηαζέηεη ηέζζεξα ζπξηάξηα:  
 

 Σα ηξία πάλσ λα είλαη όκνηα, κε δηαζηάζεηο πεξίπνπ: 
- Δμσηεξηθό Μήθνο: 440 mm 
- Δμσηεξηθό Ύςνο: 140 mm 
 Σν ηειεπηαίν θάησ λα έρεη δηαζηάζεηο πεξίπνπ: 
- Δμσηεξηθό Μήθνο: 440 mm 
- Δμσηεξηθό Ύςνο: 210 mm 

 

6. Σα ζπξηάξηα λα δηαζέηνπλ ζην εζσηεξηθό ηνπο ξπζκηδόκελα θαη αθαηξνύκελα δηαρσξηζηηθά. 
 

7. Να ππάξρεη θεληξηθό θιείδσκα ησλ ζπξηαξηώλ κε ελζσκαησκέλε θιεηδαξηά ςειά ζηελ κπξνζηηλή 
όςε θαη θιεηδί. 

 

8. Οη πξνζόςεηο ησλ ζπξηαξηώλ λα κπνξνύλ λα είλαη ρξσκαηηζκέλεο κε δηαθνξεηηθό ρξώκα, ή λα 
κπνξνύλ λα δερηνύλ ρξσκαηηθή επηζήκαλζε, επηινγήο ηεο ππεξεζίαο από δηαζέζηκε γθάκα.  

9. Η επηθάλεηα εξγαζίαο λα δηαζέηεη ζηηο ηξεηο ηνπιάρηζηνλ πιεπξέο (πίζσ θαη πιατλέο) αλαζεθσκέλν 
γείζν. Οη δηαζηάζεηο ηεο εληόο ησλ γεηζώλ λα είλαη πεξίπνπ: Μήθνο 650 mm, Πιάηνο 500 mm.   
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10. Η επηθάλεηα εξγαζίαο λα δηαζέηεη πξνζζαθαηξνύκελν θάιπκκα από αλνμείδσην ράιπβα. 
 

 

11. Να δηαζέηεη ρεηξνιαβή ώζεζεο ζην ύςνο ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο ηνπιάρηζηνλ ζηε κία από ηηο 
ζηελέο πιεπξέο. 

 

12. Πάλσ από ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο θαη ζηελ πίζσ πιεπξά λα δηαζέηεη ζσιελσηό πιαίζην γηα ζηήξημε 
εμαξηεκάησλ. 

 

13. Να ππάξρεη βάζε γηα ζηήξημε θίηξηλνπ δνρείνπ αηρκεξώλ αληηθεηκέλσλ. 
 

14. Να ππάξρεη βάζε γηα ζηήξημε αλνμείδσηνπ ή ράξηηλνπ λεθξνεηδνύο. 
 

15. Δπί ηνπ ζσιελσηνύ πιαηζίνπ λα ππάξρνπλ δύν ζεηξέο από απνζεθεπηηθά ληνπιαπάθηα (δηαλνκείο) κε 
αλαθιηλόκελεο δηάθαλεο πξνζόςεηο θαη ζήθεο γηα εηηθέηεο. Η θάησ ζεηξά λα δηαζέηεη ηξεηο ή 
ηέζζεξηο δηαλνκείο θαη ε πάλσ λα δηαζέηεη ηέζζεξηο ή πέληε δηαλνκείο. Η θάησ ζεηξά δηαλνκέσλ λα 
είλαη έρεη ύςνο ηνπιάρηζηνλ 200 mm θαη ε πάλσ ζεηξά ησλ δηαλνκέσλ λα έρεη ύςνο ηνπιάρηζηνλ 
140mm.  

 

16. ηε κία πιατλή επηθάλεηα ηνπ θνξκνύ, λα ππάξρεη θάδνο απνξξηκκάησλ ρσξεηηθόηεηαο πεξίπνπ 18 
lit, κε αλαθιηλόκελν θαπάθη. 

 

17. ηελ άιιε πιατλή πιεπξά ηνπ θνξκνύ, λα ππάξρεη ρακειά θάδνο απνξξηκκάησλ ρσξεηηθόηεηαο 
πεξίπνπ 12 lit, κε αλαθιηλόκελν θαπάθη. 

 

18. ηελ ίδηα πιατλή  πιεπξά ηνπ θνξκνύ, πάλσ από ηνλ θάδν ρσξεηηθόηεηαο πεξίπνπ 12 lit, λα ππάξρεη 
ζπξηαξσηή επηθάλεηα γξαςίκαηνο.    

 

19. ην ύςνο ηεο βάζεο λα δηαζέηεη πξνζηαηεπηηθό αληηθξνπζηηθό πιηθό γηα πξνζηαζία ησλ ηνίρσλ από 
ρηππήκαηα, ζηηο γσλίεο κόλν ή ζην ζύλνιν ηηο πεξηκέηξνπ ηεο βάζεο.   

   

20. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη απαξαίηεηα από ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 
 

21. Να πιεξνί ηνπο ηζρύνληεο επξσπατθνύο θαλνληζκνύο. 
 

22. Ο θαηαζθεπαζηήο λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό πνηόηεηαο ISO 9001 ή αληίζηνηρν ηζνδύλακν. 
 

23. Να έρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ. 
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ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΦΙΩΟΗΛΑΠ 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 14 

 

ΡΟΝΣΖΙΑΡΝ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ/ΑΙΙΑΓΩΛ 

 

 

1. Να είλαη θαηλνύξην, ακεηαρείξηζην θαη ζύγρξνλεο θαηαζθεπήο.  
 

2. Να είλαη ηξνρήιαην κε ηέζζεξηο δηπινύο αληηζηαηηθνύο ηξνρνύο, δηακέηξνπ 125 mm, κε ειαζηηθή 
πεξηκεηξηθή επηθάιπςε. Καη νη ηέζζεξηο ηξνρνί λα είλαη πεξηζηξεθόκελνη ελώ νη δύν από απηνύο λα 
έρνπλ θξέλν. 

 

3. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν από αλζεθηηθά αληηκηθξνβηαθά πιηθά θαηάιιεια γηα ζθιεξή λνζνθνκεηαθή 
ρξήζε: 

 θειεηόο, πιατλέο επηθάλεηεο θαη ζπξηάξηα: είηε από αλνμείδσην ράιπβα άβαθν, είηε από 
αλνμείδσην ράιπβα βακκέλν κε επνμηθή βαθή, είηε από ζπλζεηηθό πιηθό (π.ρ. baydur, 
technopolymer θιπ.) 

 Δπηθάλεηα εξγαζίαο νπσζδήπνηε από ζπλζεηηθό πιηθό (π.ρ. baydur, technopolymer θιπ.) 
 ε θάζε πεξίπησζε, λα ππάξρνπλ πηζηνπνηεηηθά ζρεηηθά κε ηηο αληηκηθξνβηαθέο ηδηόηεηεο ησλ 

πιηθώλ θαηαζθεπήο, ηα νπνία λα θαηαηεζνύλ. 
 

4. O θνξκόο λα έρεη δηαζηάζεηο πεξίπνπ: Μήθνο 750mm, Πιάηνο 550 mm, Ύςνο 950 mm. 
 

 ην κήθνο θαη ζην πιάηνο δεν ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ηξνρνί ή ηπρόλ πξνεμέρνπζα ρεηξνιαβή. 

 Σν ύςνο αλαθέξεηαη ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο θαη ζπλεπώο περιλαμβάνει θαη ηνπο ηξνρνύο.  
 

5. ηελ κπξνζηηλή κεγάιε πιεπξά λα δηαζέηεη έλα ή δύν ζπξηάξηα κε εζσηεξηθά ξπζκηδόκελα 
δηαρσξηζηηθά θαη κε δηαζηάζεηο πεξίπνπ: 

- Δμσηεξηθό Μήθνο: 440 mm 
- Δμσηεξηθό Ύςνο: 140 mm 

 

6. ηελ κπξνζηηλή κεγάιε πιεπξά, θαη θάησ από ην ζπξηάξη ή ζπξηάξηα, λα δηαζέηεη ληνπιάπη κε 
δίθπιιε πόξηα. Σν ληνπιάπη ζην εζσηεξηθό ηνπ λα δηαζέηεη ξάθη.  

 

7. Να ππάξρεη θεληξηθό θιείδσκα ηνπ ζπξηαξηνύ/ηώλ θαη ηνπ ληνπιαπηνύ κε ελζσκαησκέλε θιεηδαξηά 
ςειά ζηελ κπξνζηηλή όςε θαη θιεηδί. 

 

8. Η επηθάλεηα εξγαζίαο λα δηαζέηεη ζηηο ηξεηο ηνπιάρηζηνλ πιεπξέο (πίζσ θαη πιατλέο) αλαζεθσκέλν 
ρείινο. Οη δηαζηάζεηο ηεο εληόο ησλ ρεηιώλ λα είλαη πεξίπνπ: Μήθνο 650 mm, Πιάηνο 500 mm.   

 

9. Η επηθάλεηα εξγαζίαο λα δηαζέηεη πξνζζαθαηξνύκελν θάιπκκα από αλνμείδσην ράιπβα. 
 

10. Να δηαζέηεη ρεηξνιαβή ώζεζεο ζην ύςνο ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο ηνπιάρηζηνλ ζηε κία από ηηο 
ζηελέο πιεπξέο. 
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11. Πάλσ από ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο θαη ζηελ πίζσ πιεπξά λα δηαζέηεη ζσιελσηό πιαίζην γηα ζηήξημε 
εμαξηεκάησλ. 

 

12. Να ππάξρεη βάζε γηα ζηήξημε θίηξηλνπ δνρείνπ αηρκεξώλ αληηθεηκέλσλ. 
 

 

13. Δπί ηνπ ζσιελσηνύ πιαηζίνπ λα ππάξρνπλ δύν ζεηξέο από απνζεθεπηηθά ληνπιαπάθηα (δηαλνκείο) κε 
αλαθιηλόκελεο δηάθαλεο πξνζόςεηο θαη ζήθεο γηα εηηθέηεο. Η θάησ ζεηξά λα δηαζέηεη ηξεηο ή 
ηέζζεξηο δηαλνκείο θαη ε πάλσ λα δηαζέηεη ηέζζεξηο ή πέληε δηαλνκείο. Η θάησ ζεηξά δηαλνκέσλ λα 
είλαη έρεη ύςνο ηνπιάρηζηνλ 200 mm θαη ε πάλσ ζεηξά ησλ δηαλνκέσλ λα έρεη ύςνο ηνπιάρηζηνλ 
140mm.  

 

14. Δπί ηνπ ζσιελσηνύ πιαηζίνπ, θαη θάησ ή πάλσ από ηνπο δηαλνκείο, λα ππάξρεη ξάθη ηνπνζέηεζεο 
αληηθεηκέλσλ. 

 

15. ηε κία πιατλή επηθάλεηα ηνπ θνξκνύ, λα ππάξρεη θάδνο απνξξηκκάησλ ρσξεηηθόηεηαο πεξίπνπ 18 
lit, κε αλαθιηλόκελν θαπάθη. 

 

16. ηελ άιιε πιατλή πιεπξά ηνπ θνξκνύ, λα ππάξρεη ρακειά θάδνο απνξξηκκάησλ ρσξεηηθόηεηαο 
πεξίπνπ 12 lit, κε αλαθιηλόκελν θαπάθη. 

 

17. ηελ ίδηα πιατλή  πιεπξά ηνπ θνξκνύ, πάλσ από ηνλ θάδν ρσξεηηθόηεηαο ηνπιάρηζηνλ 12 lit, λα 
ππάξρεη ζηεξηγκέλν νξζνγώλην δνρείν κε θαπάθη γηα ηνπνζέηεζε θαη απνζηείξσζε ρεηξνπξγηθώλ 
εξγαιείσλ.    

 

18. ην ύςνο ηεο βάζεο λα δηαζέηεη πξνζηαηεπηηθό αληηθξνπζηηθό πιηθό γηα πξνζηαζία ησλ ηνίρσλ από 
ρηππήκαηα, ζηηο γσλίεο κόλν ή ζην ζύλνιν ηηο πεξηκέηξνπ ηεο βάζεο.   

   

19. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη απαξαίηεηα από ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 
 

20. Να πιεξνί ηνπο ηζρύνληεο επξσπατθνύο θαλνληζκνύο. 
 

21. Ο θαηαζθεπαζηήο λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό πνηόηεηαο ISO 9001 ή αληίζηνηρν ηζνδύλακν. 
 

22. Να έρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ. 
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ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΦΙΩΟΗΛΑΠ 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 15 

 

ΡΟΝΣΖΙΑΡΝ ΚΔΡΑΦΝΟΑΠ ΚΝΙΠΚΑΡΗΘΩΛ ΑΞΝΒΙΖΡΩΛ 

 

 

1. Να είλαη θαηλνύξην θαη ακεηαρείξηζην.  
 

2. Να είλαη θάδνο θαηαζθεπαζκέλνο από αλνδηνκέλν αινπκίλην ή αλνδηνκέλν ειαθξύ κεηαιιηθό 
θξάκα. 

 

3. Να έρεη νξζνγώλην ζρήκα κε εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο: Μήθνο 1000 – 1150 mm, Πιάηνο 650-700 mm, 
Ύςνο 1400-1500 mm.  

 

4. Να έρεη εζσηεξηθή ρσξεηηθόηεηα πεξίπνπ 700 ιίηξσλ. 
 

5. Να είλαη ηξνρήιαην, κε ηέζζεξηο ηξνρνύο δηακέηξνπ 160–200 mm ζηηο γσλίεο, κε ειαζηηθή 
πεξηκεηξηθή επηθάιπςε, θαη ρεηξνιαβή ζηε κία ηνπιάρηζηνλ ζηελή πιεπξά. Οη δύν από ηνπο 
ηξνρνύο λα είλαη ζηαζεξνί θαη νη άιινη δύν πεξηζηξεθόκελνη. 

 

6. ην ύςνο ηεο βάζεο λα δηαζέηεη πξνζηαηεπηηθό αληηθξνπζηηθό πιηθό γηα πξνζηαζία ησλ ηνίρσλ από 
ρηππήκαηα, ζηηο γσλίεο κόλν ή ζην ζύλνιν ηηο πεξηκέηξνπ ηεο βάζεο.   

 

7. Να δηαζέηεη νξηδόληηεο ξαβδώζεηο ελίζρπζεο γηα αύμεζε ηεο αθακςίαο ησλ πιεπξηθώλ επηθαλεηώλ. 
 

8. Ο ππζκέλαο ηνπ ηξνρήιαηνπ λα είλαη εληζρπκέλνο γηα αληνρή ζην βάξνο ησλ ζάθσλ ησλ 
απνβιήησλ. 

 

9. ηελ πάλσ πιεπξά λα δηαζέηεη αξζξσηό θαπάθη πνπ λα αλνηγνθιείλεη θαηά ην κήθνο. 
 

10. Η κία από ηηο πιατλέο κεγάιεο πιεπξέο λα δηαζέηεη αλνηγόκελε αξζξσηή πόξηα, πνπ λα αλνίγεη πξνο 
ηα έμσ θαη θάησ γηα δηεπθόιπλζε ζηελ εηζαγσγή ζάθσλ απνβιήησλ, θαη πνπ λα απνηειείηαη από 
έλα ή δύν ηκήκαηα. 

 

11. Σν εζσηεξηθό ηνπ ηξνρήιαηνπ λα κπνξεί λα πιέλεηαη θαη γη απηό ην ιόγν απαξαηηήησο λα δηαζέηεη 
ζηνλ ππζκέλα απνρέηεπζε απνξξνήο πγξώλ κε εμσηεξηθή θάλνπια. 

 

12. Σν βάξνο ηνπ λα κελ ππεξβαίλεη ηα 50 Kgr. 
   

13. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη απαξαίηεηα από ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 
 

14. Να πιεξνί ηνπο ηζρύνληεο επξσπατθνύο θαλνληζκνύο. 
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15. Ο θαηαζθεπαζηήο λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό πνηόηεηαο ISO 9001 ή αληίζηνηρν ηζνδύλακν. 
 

16. Να έρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ ελόο έηνπο. 
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ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΦΙΩΟΗΛΑΠ 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 16 

 

ΓΗΑΓΛΩΠΡΗΘΝ ΠΔΡ ΩΡΝΠΘΝΞΗΝ ΔΞΗΡΝΗΣΗΝ 

 

 

1. Να είλαη θαηλνύξην, ακεηαρείξηζην θαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο.  
 

2. Να είλαη επαγγεικαηηθνύ επηπέδνπ, θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε θιηληθέο θαη εμεηαζηήξηα Ννζνθνκείνπ. 
 

3. Να ζηεξίδεηαη κε αζθάιεηα ζηελ επηηνίρηα βάζε θαη λα ζπλνδεύεηαη από ηα παξειθόκελα γηα αξρηθή 
ρξήζε θαη επηπιένλ κε εθαηό ρνάλεο κηαο ρξήζεσο. 

 

4. Να ζπλνδεύεηαη από επηηνίρηα βάζε ηνπνζέηεζεο ησλ ρναλώλ κηαο ρξήζεσο. 
 

5. Να ιεηηνπξγεί κε ξεύκα 220V/50Hz θαη ε θεθαιή λα είλαη νπηηθώλ ηλώλ κε θσηηζκό LED 3,5V. 
 

6. Να έρεη απηόκαην ON/OFF θαηά ηελ απνκάθξπλζε θαη ηνπνζέηεζε αληίζηνηρα ζηελ επηηνίρηα βάζε. 
 

7. Η ιαβή λα είλαη αληηνιηζζεηηθή , εμνπιηζκέλε κε κεραληζκό ειέγρνπ θσηεηλόηεηαο, κε θαιώδην πνπ 
λα επηηξέπεη απνκαθξπζκέλε εξγαζία από ηελ βάζε, γηα ηνπιάρηζηνλ 3 κέηξα. 

 

8. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη απαξαίηεηα από ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 
 

9. Να πιεξνί ηνπο ηζρύνληεο επξσπατθνύο θαλνληζκνύο. 
 

10. Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 93/42/EEC σο ηαηξνηερλνινγηθό πξντόλ.   
 

11. Ο θαηαζθεπαζηήο λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό πνηόηεηαο ISO 9001 ή αληίζηνηρν ηζνδύλακν. 
 

12. Να έρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ. 
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ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΦΙΩΟΗΛΑΠ 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 17 

 

ΠΡΖΘΝΠΘΝΞΗΝ 

 

 

1. Να είλαη θαηλνύξην, ακεηαρείξηζην θαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο.  
 

2. Να παξέρεη εμαηξεηηθή αθνπζηηθή απόδνζε. 
 

3. Να είλαη ζηέξεν θαη αλζεθηηθό ζηε ζθιεξή ρξήζε. 
 

4. Να είλαη δηπινύ θώδσλα (δηπιήο όςεο). 
 

5. Η κεγάιε πιεπξά (45-50 mm δηάκεηξνο) λα είλαη θαηάιιειε γηα ελήιηθεο. 
 

6. Η κηθξή πιεπξά (25-40 mm δηάκεηξνο) θαηάιιειε γηα παηδηά ή αδύλαηνπο αζζελείο.  
 

7. O θώδσλαο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από αλνμείδσην ράιπβα ή αινπκίλην. 
 

8. Ο θώδσλαο θαη ζηηο δύν όςεηο ηνπ λα έρεη δαθηπιίνπο πνπ δελ παγώλνπλ ηνλ αζζελή. 
 

9. Σα αθνπζηηθά ζηηο άθξεο ηνπο λα είλαη από καιαθό πιηθό ώζηε λα εθαξκόδνπλ ηέιεηα ζηα απηηά ησλ 
ηαηξώλ. 

 

10. Ο ζσιήλαο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από αλζεθηηθό εύθακπην ζπλζεηηθό πιηθό ηέηνην (π.ρ. 
λενπξέλην) ώζηε λα κπνξεί λα δηπιώλεη ρσξίο λα δεκηνπξγνύληαη ζθαζίκαηα ή ξσγκέο θαη λα έρεη 
κήθνο ηνπιάρηζηνλ 70 cm. 

 

11. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη απαξαίηεηα από ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 
 

12. Να πιεξνί ηνπο ηζρύνληεο επξσπατθνύο θαλνληζκνύο. 
 

13. Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 93/42/EEC σο ηαηξνηερλνινγηθό πξντόλ.   
 

14. Ο θαηαζθεπαζηήο λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό πνηόηεηαο ISO 9001 ή αληίζηνηρν ηζνδύλακν. 
 

15. Να έρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ. 
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ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΦΙΩΟΗΛΑΠ 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 18 

 

ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΑ ΔΟΓΑΙΔΗΑ - ΠΔΡ 

 

 

1. Σα ρεηξνπξγηθά εξγαιεία λα είλαη θαηλνύξηα θαη ακεηαρείξηζηα.  
 

2. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλα από αλνμείδσην ράιπβα ίδηαο πνηόηεηαο θαη λα αληέρνπλ ζε πνιιαπιέο 
ρξήζεηο θαη αιιεπάιιεινπο θιηβαληζκνύο ζε θιίβαλν αηκνύ, ρσξίο λα αιινηώλνληαη από απηό. 

 

3. Να έρνπλ καη ηειείσκα θαη όρη γπαιηζηεξό. 
 

4. Να είλαη όια ηεο ίδηαο θίξκαο. 
 

5. Να θαηαηεζεί πηζηνπνηεηηθό αλάιπζεο ηνπ κεηάιινπ θαηαζθεπήο ησλ εξγαιείσλ, πξσηόηππν ή 
επίζεκα επηθπξσκέλν. 

 

6. Σα εξγαιεία λα έρνπλ ραξαγκέλν πάλσ ηνπο: 

 Σν ινγόηππν ή ηελ νλνκαζία ηεο θίξκαο 
 Σνλ θσδηθό ηνπ εξγαιείνπ 
 εηξηαθό αξηζκό 
 Πηζηνπνίεζε CE 

 

7. Να θαηαηεζεί πξόζθαηνο πξσηόηππνο θαηάινγνο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο. Να αλαθεξζεί ζε 
πνηα ζεκεία ηνπ θαηαιόγνπ αλαθέξνληαη ηα δεηνύκελα εξγαιεία θαη νη θσδηθνί πνπ ζα 
αλαγξάθνληαη ζηα εξγαιεία λα ζπκθσλνύλ κε ηνπο θσδηθνύο πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ θαηάινγν.  

 

8. Να κε πξνζθεξζνύλ εξγαιεία ζπγθεληξσηηθώλ νίθσλ ή νίθσλ RELABEL, αιιά κόλν ηνπ εξγνζηαζίνπ 
θαηαζθεπήο.  

 

9. Σα εξγαιεία λα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθό ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 93/42/EEC σο ηαηξνηερλνινγηθό 
πξντόλ.   

 

10. Να πιεξνύλ ηνπο ηζρύνληεο επξσπατθνύο θαλνληζκνύο. 
 

11. Ο θαηαζθεπαζηήο λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό πνηόηεηαο ISO 9001 ή αληίζηνηρν ηζνδύλακν. 
 

12. Να έρνπλ εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ. 
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13. Σν ζεη ρεηξνπξγηθώλ εξγαιείσλ πεξηιακβάλεη ηα είδε πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ θάησζη πίλαθα: 
 

Α/Α ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΑ 

ΞΝΠ. 

(ημτ) 

1 Παξακάλα Bunt 105-120 mm πεξίπνπ 2 

2 Λαβή γηα καραηξίδηα Νν4 135 mm πεξίπνπ 4 

3 Λαβή γηα καραηξίδηα Νν3 125 mm πεξίπνπ 4 

4 Λαβίδα ρεηξνπξγηθή κνλνδνληνηή ιεπηή επζεία 145 mm πεξίπνπ 6 

5 Λαβίδα ρεηξνπξγηθή κνλνδνληνηή ιεπηή επζεία 160 mm πεξίπνπ 2 

6 Λαβίδα αλαηνκηθή standard επζεία 145 mm πεξίπνπ 4 

7 Λαβίδα αλαηνκηθή standard επζεία 180 mm πεξίπνπ 2 

8 Λαβίδα αξπαγήο νξγάλσλ Babcock 155 -160 mm πεξίπνπ 2 

9 Λαβίδα αλαηνκηθή ιεπηή επζεία 145 mm πεξίπνπ 3 

10 Λαβίδα αηκνζηαηηθή θπξηή 200mm πεξίπνπ 3 

11 Βεινλνθάηνρν Hegar 200 - 205 mm πεξίπνπ 2 

12 Βεινλνθάηνρν Mayo-Hegar 180 - 200 mm πεξίπνπ 3 

13 Βεινλνθάηνρν Crile-Murray 150 mm πεξίπνπ 3 

14 
Φαιίδη ξακκάησλ standard επζύ 165 mm πεξίπνπ κε ζηάληαξ άθξα 
(ακβιύ–ακβιύ) 2 

15 Λαβίδα αηκνζηαηηθή Rochester-Pean θπξηή 160 mm πεξίπνπ 10 

16 Λαβίδα αηκνζηαηηθή Rochester-Pean θπξηή 180 - 185 mm πεξίπνπ 4 

17 Λαβίδα αηκνζηαηηθή Rochester-Pean επζεία 160 mm πεξίπνπ 3 

18 Λαβίδα αηκνζηαηηθή Kocher θπξηή 150 – 160 mm πεξίπνπ 6 

19 Λαβίδα αηκνζηαηηθή Kocher επζεία 150 - 160 mm πεξίπνπ 4 

20 Λαβίδα Mosquito θπξηή 125 mm πεξίπνπ 8 

21 Λαβίδα Mosquito επζεία 125 mm πεξίπνπ 6 

22 Λαβίδα πεηζεηώλ Backhaus 130 - 135 mm πεξίπνπ 4 

23 Λαβίδα πεηζεηώλ Backhaus 110 mm πεξίπνπ 10 

24 Άγθηζηξν US-Army 210 - 220 mm πεξίπνπ 2 

25 Άγθηζηξν Farabeuf 150 mm πεξίπνπ 2 

26 Άγθηζηξν Farabeuf 120 - 125 mm πεξίπνπ 2 

27 Άγθηζηξν Roux 165 -170 mm (33-38)x(43-45) mm πεξίπνπ 4 

28 Γισζζνπίεζηξν Buchwald 180 - 190 mm πεξίπνπ 1 

29 Μύιε 160 mm πεξίπνπ 3 

30 Νεθξνεηδέο 250 mm πεξίπνπ 4 

31 Φαιίδη Metzenbaum θπξηό 180 mm πεξίπνπ 5 
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32 Φαιίδη Metzenbaum θπξηό 145 mm πεξίπνπ 5 

33 Άγθηζηξν Rollet αηρκεξό 135 mm 2,5x7,0 mm πεξίπνπ 1 

34 

Άγθηζηξν πνιπδννληνηό 155-160 mm 4x10mm ή  6x10mm πεξίπνπ 

(Με ηέζζεξα αηρκεξά δόληηα) 1 

35 Άγθηζηξν Mannerfelt 150-155 mm 12x12 mm πεξίπνπ 1 

 ΔΜΩΡΔΟΗΘΑ ΗΑΡΟΔΗΑ – ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ  

36 Βεινλνθάηνρν κε ζρηζκή Mayo-Hegar 150-160 mm πεξίπνπ 6 

37 Βεινλνθάηνρν Crile-Murray 150 mm πεξίπνπ 25 

38 Λαβίδα αηκνζηαηηθή Pean επζεία 140 mm πεξίπνπ 25 

39 Λαβίδα αηκνζηαηηθή Pean θπξηή 140 mm πεξίπνπ 25 

40 Λαβίδα αηκνζηαηηθή Rankin θπξηή 160 mm πεξίπνπ 15 

41 Λαβίδα αλαηνκηθή standard επζεία 160 mm πεξίπνπ 25 

42 Λαβίδα αλαηνκηθή medium επζεία 160 mm πεξίπνπ 10 

43 Λαβίδα ρεηξνπξγηθή κνλνδνληνηή επζεία 160 mm πεξίπνπ 25 

44 Λαβίδα ρεηξνπξγηθή δηπινδνληνηή επζεία 160 mm πεξίπνπ 25 

45 Φαιίδη Metzenbaum επζύ 180 mm πεξίπνπ 10 

46 Φαιίδη Metzenbaum θπξηό 180 mm πεξίπνπ 20 

47 Λαβίδα Mosquito θπξηή 125 mm πεξίπνπ 10 

48 Λαβίδα αηκνζηαηηθή ιεπηή κνλνδνληνηή Crile 160 mm πεξίπνπ 6 
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ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΦΙΩΟΗΛΑΠ 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 19 

 

ΞΗΔΠΝΚΔΡΟΝ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΔΞΗΡΟΑΞΔΕΗΝ 

 

 

1. Να είλαη θαηλνύξην, ακεηαρείξηζην θαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο.  
 

2. Να είλαη επηηξαπέδην, επαγγεικαηηθνύ επηπέδνπ, θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε θιηληθέο θαη εμεηαζηήξηα 
Ννζνθνκείνπ. 

 

3. Να ιεηηνπξγεί κε ξεύκα πόιεο 220-230V/50Hz θαη λα πεξηιακβάλεη ελζσκαησκέλε 
επαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία.  

 

4. Να ρξεζηκνπνηεί παικνγξαθηθή ηερλνινγία κέηξεζεο, κε ρξήζε θνπζθώκαηνο θαη μεθνπζθώκαηνο 
πεξηρεηξίδαο. 

 

5. Να ππάξρεη απηόκαηε αξρηθή πίεζε θνπζθώκαηνο ηεο πεξηρεηξίδαο ή ξπζκηδόκελε κε ηξεηο 
ηνπιάρηζηνλ επηινγέο. 

 

6. Σν θνύζθσκα θαη μεθνύζθσκα ηεο πεξηρεηξίδαο λα ειέγρεηαη ειεθηξνληθά από κηθξνεπεμεξγαζηή. 
 

7. Να παξέρεη ελδείμεηο γηα ηε ζπζηνιηθή πίεζε κε εύξνο ηνπιάρηζηνλ 60-250 mmHg θαη ηε δηαζηνιηθή 
πίεζε κε εύξνο ηνπιάρηζηνλ 40-200 mmHg.  

 

8. Nα παξέρεη έλδεημε ηνπ θαξδηαθνύ παικνύ κε εύξνο ηνπιάρηζηνλ 50-200 BPM. 
 

9. Οη ελδείμεηο λα παξέρνληαη ζε επαλάγλσζηε νζόλε νπίζζηνπ θσηηζκνύ. 
 

10. Να έρεη αλάιπζε κέηξεζεο θαηά 1 mmHg θαη 1 BPM ή θαιύηεξε. 
 

11. Να έρεη νλνκαζηηθή αθξίβεηα ηεο κέηξεζεο ηεο πίεζεο ±3 mmHg θαη ηεο κέηξεζεο ησλ παικώλ ±5 
BPM, ή θαιύηεξεο. 

 

12. Να έρεη έλδεημε αθαλόληζηνπ ξπζκνύ θαξδηάο (αξξπζκία) 
 

13. Να ιεηηνπξγεί ζε ζεξκνθξαζίεο πεξηβάιινληνο ηνπιάρηζηνλ κεηαμύ 10 νC θαη 40 oC.  
 

14. Να είλαη ειαθξύ, κε βάξνο όρη κεγαιύηεξν ησλ 1000 gr, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κπαηαξίαο. 
 

15. Με πιήξσο θνξηηζκέλε κπαηαξία ε νλνκαζηηθή δηάξθεηά ηεο λα είλαη γηα 300 ηνπιάρηζηνλ κεηξήζεηο. 
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16. Να ππάξρεη έλδεημε ηεο ζηάζκεο ηεο κπαηαξίαο. 
 

17. Να δηαζέηεη ρεηξνιαβή γηα ηελ εύθνιε κεηαθνξά ηνπ. 
 

18. Να δηαζέηεη καθξύ ειαζηηθό ζσιήλα πξνο ηηο πεξηρεηξίδεο, κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 1 m. 
 

19. Να κπνξεί λα εμνπιηζηεί εμηξά κε πξνέθηαζε ηνπ ειαζηηθνύ ζσιήλα, κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 1 m.   
 

20. Να κπνξεί λα εμνπιηζηεί εμηξά κε βάζε ηνπνζέηεζεο ζηνλ ηνίρν.  
 

21. Να ζπλνδεύεηαη από 2 πεξηρεηξίδεο, κία θαλνληθή ελειίθσλ (22-32 cm) θαη κία κεγάιε ελειίθσλ (32-
42 cm). 

 

22. Nα κπνξεί λα εμνπιηζηεί εμηξά κε πεξηρεηξίδεο ηνπιάρηζηνλ άιισλ 2 κεγεζώλ (λα αλαθεξζνύλ). 
 

23. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη απαξαίηεηα από ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 
 

24. Να πιεξνί ηνπο ηζρύνληεο επξσπατθνύο θαλνληζκνύο. 
 

25. Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 93/42/EEC σο ηαηξνηερλνινγηθό πξντόλ.   
 

26. Ο θαηαζθεπαζηήο λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό πνηόηεηαο ISO 9001 ή αληίζηνηρν ηζνδύλακν. 
 

27. Να έρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ. 
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ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΦΙΩΟΗΛΑΠ 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 20 

 

ΘΙΗΛΖ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑΠ 3 ΠΖΚΔΗΩΛ ΖΙΔΘΡΟΗΘΖ 

 

 

1. Να είλαη θαηλνύξην, ακεηαρείξηζην θαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο ειεθηξηθό θξεβάηη 3 ηκεκάησλ, 
ζεξαπείαο θαη καζάδ γηα θπζηνζεξαπεπηηθή ρξήζε. 

 

2. Να είλαη ζηηβαξή κεηαιιηθή θαηαζθεπή, αληνρήο βάξνπο ηνπιάρηζηνλ 200 θηιώλ κε ειεθηξηθή 
ξύζκηζε ύςνπο ηνπιάρηζηνλ κεηαμύ 60 θαη 90 cm από ην έδαθνο, κέζσ πεξηκεηξηθνύ ζπζηήκαηνο. 

 

3. Γηαζηάζεηο ηξάπεδαο: κήθνο: πεξίπνπ 200 cm, πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 70 cm. 
 

4. Να δηαζέηεη ξπζκηδόκελν ηκήκα θεθαιηνύ ηνπιάρηζηνλ κεηαμύ  -70ν έσο +30ν, ξπζκηδόκελν ηκήκα 
πνδηώλ ηνπιάρηζηνλ 0ν έσο 80ν κνίξεο θαη πξνζθέθαιν κε απνζπώκελν καμηιάξη θαη νπή 
πξνζώπνπ. 

 

5. Τιηθό γέκηζεο θαη ηαπεηζαξία από άθιεθηα πιηθά κεγάιεο αληνρήο ζε γξαηδνπληέο θαη ηξηβέο. 
 

6. Να δηαζέηεη ζύζηεκα γηα ηνπνζέηεζεο δσλώλ θαη ειαζηηθώλ ηαηληώλ.   
 

7. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη απαξαίηεηα από ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 
 

8. Να πιεξνί ηνπο ηζρύνληεο επξσπατθνύο θαλνληζκνύο. 
 

9. Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 93/42/EEC σο ηαηξνηερλνινγηθό πξντόλ.   
 

10. Ο θαηαζθεπαζηήο λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό πνηόηεηαο ISO 9001 ή αληίζηνηρν ηζνδύλακν. 
 

11. Να έρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ. 
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ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΦΙΩΟΗΛΑΠ 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 21 

 

ΠΠΘΔΖ ΖΙΔΘΡΟΝΘΔΟΑΞΔΗΑΠ-ΞΔΟΖΣΩΛ-ΑΛΑΟΟΝΦΖΠΖΠ 

 

 

1.  Να είλαη πιήξεο, θαηλνύξγηα, ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, αλζεθηηθήο θαηαζθεπήο θαη λα πεξηιακβάλεη 
όια ηα απαξαίηεηα  εμαξηήκαηα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο. 

 

2. Να ζπλνδεύεηαη από ππέξερν θαη αλαξξόθεζε ελζσκαησκέλα ή απηόλνκα όια καδί ζε έλα 
ηξνρήιαην κε αληηζηαηηθνύο ηξνρνύο κε θξέλα ζε ηνπιάρηζηνλ 2 από απηνύο. 

 

3. Να δηαζέηεη νζόλε πςειήο επθξίλεηαο θαηάιιειε γηα απεηθόληζε όισλ ησλ παξακέηξσλ ζεξαπείαο. 
 

4. Να ππάξρεη δπλαηόηεηα ηαπηόρξνλεο ιεηηνπξγίαο ησλ δύν θαλαιηώλ ειεθηξνζεξαπείαο θαη ηνπ 
ππέξερνπ. 

 

5. Η ειεθηξνζεξαπεία λα δηαζέηεη όιεο ηηο κνξθέο ξεπκάησλ ρακειήο θαη κεζαίαο ζπρλόηεηαο, δπν 
αλεμάξηεηα θαλάιηα κε δπλαηόηεηα επηινγήο δηαθνξεηηθνύ ξεύκαηνο, δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ησλ 
παξακέηξσλ ησλ ξεπκάησλ θαη κεγάιν αξηζκό  ζέζεσλ απνζήθεπζεο πξνγξακκάησλ θαη 
πξσηνθόιισλ ζεξαπείαο. 

 

6. Να ζπλνδεύεηαη από πιαθνεηδή ειεθηξόδηα κε ηηο αληίζηνηρεο ζθνπγγαξέληεο ζήθεο θαη ηκάληεο 
ζπγθξάηεζεο.  

 

7. Ο ππέξερνο λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ κηα αδηάβξνρε θεθαιή εθπνκπήο 1 θαη 3 MHz, γηα παικηθή ή 
ζπλερή εθπνκπή θαη ζύζηεκα ερεηηθήο θαη νπηηθήο εηδνπνίεζεο ζε πεξίπησζε απώιεηαο επαθήο. 

 

8. Η αλαξξόθεζε λα ζπλνδεύεηαη από ηα θαηάιιεια ειεθηξόδηα βεληνύδεο κε ηα αληίζηνηρα 
ζθνπγγάξηα ηνπο. 

 

9. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη απαξαίηεηα από ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 
 

10. Να πιεξνί ηνπο ηζρύνληεο επξσπατθνύο θαλνληζκνύο. 
 

11. Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 93/42/EEC σο ηαηξνηερλνινγηθό πξντόλ.   
 

12. Ο θαηαζθεπαζηήο λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό πνηόηεηαο ISO 9001 ή αληίζηνηρν ηζνδύλακν. 
 

13. Να έρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ. 
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ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΦΙΩΟΗΛΑΠ 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 22 

 

ΓΗΑΘΔΟΚΗΑ ΚΗΘΟΝΘΚΑΡΩΛ 

 

 

1. Να είλαη πιήξεο, θαηλνύξγηα, ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, αλζεθηηθήο θαηαζθεπήο θαη λα πεξηιακβάλεη 
όια ηα απαξαίηεηα  εμαξηήκαηα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο. 

 

2. Να ιεηηνπξγεί κε ξεύκα 220V/50Hz θαη λα είλαη ηξνρήιαηε κε αληηζηαηηθνύο ηξνρνύο κε θξέλα ζε 
ηνπιάρηζηνλ 2 από απηνύο. 

 

3. Να δηαζέηεη ζπλερή εθπνκπή κε κέγηζηε  ηζρύ εμόδνπ πεξίπνπ 250W θαη παικηθή εθπνκπή κε κέγηζηε 
ηζρύ εμόδνπ πεξίπνπ 1500W. 

 

4. Να δηαζέηεη εξγνλνκηθό-πνιύζπαζην βξαρίνλα  ειεθηξνδίσλ γηα αθξηβή ηνπνζέηεζε. 
 

5. Να ζπλνδεύεηαη από αθηηλνβόιν επξέσο πεδίνπ ηύπνπ ζακαξάθη θαη θαη’ επηινγή λα έρεη ηελ 
δπλαηόηεηα πξνζζήθεο εζηηαθνύ αθηηλνβόινπ ηύπνπ ηύκπαλν. 

 

6. Να δηαζέηεη έλδεημε ηζρύνο θαη ρξόλνπ ζεξαπείαο θαζώο θαη εηδνπνίεζε γηα ην ηέινο θαη δηαθνπή ηεο. 
 

7.  Να δηαζέηεη ζύζηεκα πξνζηαζίαο ηεο ιπρλίαο από ππεξζέξκαλζε θαη απηόκαηεο δηαθνπήο ζε 
πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο. 

 

8. Να ελζσκαηώλεη έηνηκα πξσηόθνιια ζεξαπείαο ζπλερνύο θαη παικηθήο εθπνκπήο. 
 

9. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη απαξαίηεηα από ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 
 

10. Να πιεξνί ηνπο ηζρύνληεο επξσπατθνύο θαλνληζκνύο. 
 

11. Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 93/42/EEC σο ηαηξνηερλνινγηθό πξντόλ.   
 

12. Ο θαηαζθεπαζηήο λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό πνηόηεηαο ISO 9001 ή αληίζηνηρν ηζνδύλακν. 
 

13. Να έρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ. 
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ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΦΙΩΟΗΛΑΠ 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 23 

 

ΙΣΛΗΑ ΞΔΟΘΟΩΛ ΡΟΝΣΖΙΑΡΖ 

 

 

1. Να είλαη πιήξεο, θαηλνύξγηα, ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, αλζεθηηθήο θαηαζθεπήο θαη λα πεξηιακβάλεη 
όια ηα απαξαίηεηα  εμαξηήκαηα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο. 

 

2. Να ιεηηνπξγεί κε ξεύκα πόιεο 220V/50Hz. 
 

3. Να είλαη ηξνρήιαηε θαη λα ξπζκίδεηαη εύθνια ην ύςνο θαη ε θιίζε ηεο ζε ζρέζε κε ηνλ αζζελή.  
 

4. Η ηζρύο ηεο λα είλαη πεξίπνπ 400W θαη λα δηαζέηεη ρξνλόκεηξν 0 έσο 60 ιεπηά ηνπιάρηζηνλ. 
 

5. Να θέξεη πξνζηαηεπηηθή ζράξα γηα ηελ απνθπγή επαθήο κε ηελ πεγή ζεξκόηεηαο. 
 

6. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη απαξαίηεηα από ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 
 

7. Να πιεξνί ηνπο ηζρύνληεο επξσπατθνύο θαλνληζκνύο. 
 

8. Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 93/42/EEC σο ηαηξνηερλνινγηθό πξντόλ.   
 

9. Ο θαηαζθεπαζηήο λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό πνηόηεηαο ISO 9001 ή αληίζηνηρν ηζνδύλακν. 
 

10. Να έρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ. 
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ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΦΙΩΟΗΛΑΠ 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 24 

 

ΘΑΟΔΘΙΑ ΚΑΠΑΕ ΦΝΟΖΡΖ 

 

 

1. Να είλαη πιήξεο, θαηλνύξγηα, ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, αλζεθηηθήο θαηαζθεπήο θαη λα πεξηιακβάλεη 
όια ηα απαξαίηεηα  εμαξηήκαηα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο. 

 

2. Να δηαζέηεη θάζηζκα ξπζκηδόκελν ζε ύςνο. 
 

3. Σν ππνζηήξηγκα θεθαιήο λα ξπζκίδεηαη ζε ύςνο θαη θιίζε. 
 

4. Να δηαζέηεη ξπζκηδόκελα ππνζηεξίγκαηα ζώξαθνο θαη ρεξηώλ. 
 

5. Να είλαη ην δπλαηόλ κηθξή ζε όγθν θαη βάξνο γηα εύθνιε κεηαθίλεζε. 
 

6. Να δηαζέηεη πιηθά γέκηζεο θαη ηαπεηζαξίαο ππναιιεξγηθά θαη αλζεθηηθά ζε ηξηβή θαη θαζαξηζκό.   
 

7. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη απαξαίηεηα από ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 
 

8. Να πιεξνί ηνπο ηζρύνληεο επξσπατθνύο θαλνληζκνύο. 
 

9. Ο θαηαζθεπαζηήο λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό πνηόηεηαο ISO 9001 ή αληίζηνηρν ηζνδύλακν. 
 

10. Να έρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ. 
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ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΦΙΩΟΗΛΑΠ 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 25 

 

ΠΠΘΔΖ ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ ΔΞΗΘΔΚΑΡΩΛ 

 

 

1.  Να είλαη πιήξεο, θαηλνύξγηα, ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, αλζεθηηθήο θαηαζθεπήο θαη λα πεξηιακβάλεη 
όια ηα απαξαίηεηα  εμαξηήκαηα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο. 

 

2. Να ιεηηνπξγεί κε ξεύκα 220V/50Hz θαη ε ηζρύο ηεο λα είλαη πεξίπνπ 1800W. 
 

3. Να δηαζέηεη ξύζκηζε ζεξκνθξαζίαο κέζσ ζεξκνζηάηε αθξηβείαο 40ν έσο 100ν C πεξίπνπ θαη 
πξνζηαζία από ππεξζέξκαλζε. 

 

4. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλε από θαηάιιειν πιηθό κε αληνρή θαη δηαηήξεζε πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ.   
 

5. Να έρεη ρσξεηηθόηεηα πεξίπνπ 25 ιίηξα θαη ζεξκηθά κνλσκέλεο ρεηξνιαβέο. 
 

6. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη απαξαίηεηα από ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 
 

7. Να πιεξνί ηνπο ηζρύνληεο επξσπατθνύο θαλνληζκνύο. 
 

8. Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 93/42/EEC σο ηαηξνηερλνινγηθό πξντόλ.   
 

9. Ο θαηαζθεπαζηήο λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό πνηόηεηαο ISO 9001 ή αληίζηνηρν ηζνδύλακν. 
 

10. Να έρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ. 
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ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΦΙΩΟΗΛΑΠ 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 26 

 

ΡΟΝΣΖΙΑΡΝ ΚΔΡΑΦΝΟΑΠ ΘΑΘΑΟΝ/ΑΘΑΘΑΟΡΝ ΗΚΑΡΗΠΚΝ 

 

 

1. Να είλαη θαηλνύξην θαη ακεηαρείξηζην.  
 

2. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν από ζσιελσηό πιαίζην από αλνμείδσην ράιπβα.  
 

3. Να έρεη δηαζηάζεηο πεξίπνπ θαη όρη κεγαιύηεξεο από: Μήθνο 1100 mm, Πιάηνο 700 mm, Ύςνο 1150 
mm. 

 

4. Σν ηξνρήιαην ζηε κία ηνπ πιεπξά λα δηαζέηεη θιεηζηό ληνπιάπη γηα ηνπνζέηεζε θαζαξνύ ηκαηηζκνύ, 
θαηαζθεπαζκέλν από αλνμείδσην ράιπβα ή από μύιν πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 15 mm κε επηθάιπςε 
κειακίλεο. Tν κήθνο ηνπ ληνπιαπηνύ λα είλαη πεξίπνπ ην κηζό ηνπ ζπλνιηθνύ κήθνο ηνπ 
ηξνρήιαηνπ. 

 

5. Σν ληνπιάπη λα δηαζέηεη ζην εζσηεξηθό ηνπ έλα ή δύν ξάθηα. 
   

6. Σν ληνπιάπη λα δηαζέηεη πόξηα κνλόθπιιε ή δίθπιιε ζηε ζηελή πιεπξά ηνπ ηξνρήιαηνπ, κε ή ρσξίο 
θιεηδαξηά θαη θιεηδί. 

 

7. Η άλσ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ ληνπιαπηνύ λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ επηθάλεηα εξγαζίαο θαη 
λα δηαζέηεη ζηηο ηξεηο από ηηο ηέζζεξηο πιεπξέο ππεξπςσκέλν ην ζσιελσηό πιαίζην (θάγθειν). 

 

8. Σν ηξνρήιαην ζηελ άιιε ηνπ πιεπξά λα δηαζέηεη δύν ζηεθάληα κε ζύζηεκα ηνπνζέηεζεο θαη 
ζηεξέσζεο ηππνπνηεκέλσλ ζάθσλ αθάζαξηνπ ηκαηηζκνύ. 

 

9. Σα ζηεθάληα λα δηαζέηνπλ αξζξσηά πιαζηηθά θαπάθηα πνπ λα αλνίγνπλ κε πνδνθίλεην κεραληζκό. 
 

10. Σν ηξνρήιαην λα δηαζέηεη ηέζζεξηο ηξνρνύο ζηηο γσλίεο δηακέηξνπ 120–160 mm, κε ειαζηηθή 
πεξηκεηξηθή επηθάιπςε, νη δύν ηνπιάρηζηνλ από ηνπο νπνίνπο λα είλαη πεξηζηξεθόκελνη. Οη δύν 
ηνπιάρηζηνλ ηξνρνί λα δηαζέηνπλ θξέλν. 

 

11. Σν ηξνρήιαην ζην ύςνο ηεο βάζεο λα δηαζέηεη πξνζηαηεπηηθό αληηθξνπζηηθό πιηθό γηα πξνζηαζία 
ησλ ηνίρσλ από ρηππήκαηα, ζηηο γσλίεο κόλν ή ζην ζύλνιν ηηο πεξηκέηξνπ ηεο βάζεο.     

 

12. Να αλαθεξζεί αλ ππάξρεη δπλαηόηεηα επηινγήο ρξσκαηηζκνύ γηα ηα πιαζηηθά θαπάθηα θαη γηα ην 
ληνπιάπη, ώζηε λα επηιέμεη ε ππεξεζία θαηά ηελ ηειηθή παξαγγειία. 

 

13. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη απαξαίηεηα από ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 
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14. Να πιεξνί ηνπο ηζρύνληεο επξσπατθνύο θαλνληζκνύο. 
 

15. Ο θαηαζθεπαζηήο λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό πνηόηεηαο ISO 9001 ή αληίζηνηρν ηζνδύλακν. 
 

16. Να έρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ ελόο έηνπο. 
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ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΦΙΩΟΗΛΑΠ 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 27 

 

ΡΟΝΣΖΙΑΡΝ ΚΔΡΑΦΝΟΑΠ ΘΑΘΑΟΝ ΗΚΑΡΗΠΚΝ ΘΙΔΗΠΡΝ 

 

1. Να είλαη θαηλνύξην θαη ακεηαρείξηζην.  
 

2. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν από αλνμείδσην ράιπβα. 
 

3. Να έρεη νξζνγώλην ζρήκα κε εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο πεξίπνπ θαη όρη κεγαιύηεξεο από: Μήθνο 1100 
mm, Πιάηνο 700 mm, Ύςνο 1300 mm.  

 

4. Να έρεη εζσηεξηθή ρσξεηηθόηεηα πεξίπνπ 80 ιίηξσλ. 
 

5. Να είλαη ηξνρήιαην, κε ηέζζεξηο ηξνρνύο δηακέηξνπ 160–200 mm ζηηο γσλίεο, κε ειαζηηθή 
πεξηκεηξηθή επηθάιπςε, θαη ρεηξνιαβή ζηε κία ηνπιάρηζηνλ ζηελή πιεπξά. Οη δύν από ηνπο 
ηξνρνύο λα είλαη ζηαζεξνί θαη νη άιινη δύν πεξηζηξεθόκελνη. Οη δύν από ηνπο ηξνρνύο λα 
δηαζέηνπλ θξέλν. 

 

6. ην ύςνο ηεο βάζεο λα δηαζέηεη πξνζηαηεπηηθό αληηθξνπζηηθό πιηθό γηα πξνζηαζία ησλ ηνίρσλ από 
ρηππήκαηα, ζηηο γσλίεο κόλν ή ζην ζύλνιν ηηο πεξηκέηξνπ ηεο βάζεο.   

 

7. Να δηαζέηεη δίθπιιε πόξηα ζε κία κεγάιε πιεπξηθή επηθάλεηα, κε ηα θύιια λα κπνξνύλ λα αλνίγνπλ 
θαηά 270ν, κε ειαζηηθή πεξηκεηξηθή ηζηκνύρα γηα απνηξνπή εηζξνήο ζθόλεο θαη βξσκηάο.  

 

8. Η πόξηα λα κπνξεί λα αζθαιίδεη θιεηζηή γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά ηνπ θαζαξνύ ηκαηηζκνύ. 
 

9. ην εζσηεξηθό λα δηαζέηεη έλα ή δύν ξάθηα, από αλνμείδσην ράιπβα, κε δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηνπ 
ύςνπο ηνπνζέηεζεο.  

 

10. Σν βάξνο ηνπ λα κελ ππεξβαίλεη ηα 80 Kgr. 
   

11. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη απαξαίηεηα από ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 
 

12. Να πιεξνί ηνπο ηζρύνληεο επξσπατθνύο θαλνληζκνύο. 
 

13. Ο θαηαζθεπαζηήο λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό πνηόηεηαο ISO 9001 ή αληίζηνηρν ηζνδύλακν. 
 

14. Να έρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ ελόο έηνπο. 
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ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΦΙΩΟΗΛΑΠ 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 28 

 

ΡΟΝΣΖΙΑΡΝ ΚΔΡΑΦΝΟΑΠ ΠΑΘΩΛ ΑΘΑΘΑΟΡΝ ΗΚΑΡΗΠΚΝ 

 

1. Να είλαη θαηλνύξην θαη ακεηαρείξηζην.  
 

2. Να είλαη ηξνρήιαην νξζνγώληνπ ζρήκαηνο, κε δηαζηάζεηο πεξίπνπ αιιά όρη κεγαιύηεξεο από: Μήθνο 
900 mm – Πιάηνο 700 mm – Ύςνο 1800 mm. 

 

3. Να δηαζέηεη ηέζζεξηο πιεπξηθέο επηθάλεηεο θαη ππζκέλα από κεηαιιηθό πιαίζην κε κεηαιιηθό πιέγκα 
θαη αλνηρηή ηελ πάλσ πιεπξά.  

 

4. Η κία κεγάιε πιεπξηθή επηθάλεηα λα απνηειείηαη από δίθπιιε πόξηα, πνπ λα κπνξεί λα αζθαιίδεη 
θιεηζηή γηα αζθαιή κεηαθνξά ησλ ζάθσλ αθάζαξηνπ ηκαηηζκνύ.  

 

5. ην εζσηεξηθό ηνπ λα δηαζέηεη δύν ξάθηα, επίζεο από κεηαιιηθό πιαίζην κε κεηαιιηθό πιέγκα, ηα 
νπνία λα κπνξνύλ λα αλαδηπισζνύλ πξνο ηα θάησ ή λα αθαηξεζνύλ ηειείσο. 

 

6. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν από γαιβαληζκέλν ράιπβα. 
 

7. Να είλαη ηξνρήιαην, κε ηέζζεξηο ηξνρνύο δηακέηξνπ 120–160 mm ζηηο γσλίεο, κε ειαζηηθή 
πεξηκεηξηθή επηθάιπςε. Οη δύν από ηνπο ηξνρνύο λα είλαη ζηαζεξνί θαη νη άιινη δύν 
πεξηζηξεθόκελνη. Οη δύν από ηνπο ηξνρνύο λα δηαζέηνπλ θξέλν. 

 

8. ην ύςνο ηεο βάζεο λα δηαζέηεη πξνζηαηεπηηθό αληηθξνπζηηθό πιηθό γηα πξνζηαζία ησλ ηνίρσλ από 
ρηππήκαηα, ζηηο γσλίεο κόλν ή ζην ζύλνιν ηηο πεξηκέηξνπ ηεο βάζεο.   

 

9. Να έρεη ηε δπλαηόηεηα κεηαθνξάο βάξνπο ηνπιάρηζηνλ 200 Kgr. 
 

10. Σν βάξνο ηνπ λα κελ ππεξβαίλεη ηα 50 Kgr. 
   

11. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη απαξαίηεηα από ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 
 

12. Να πιεξνί ηνπο ηζρύνληεο επξσπατθνύο θαλνληζκνύο. 
 

13. Ο θαηαζθεπαζηήο λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό πνηόηεηαο ISO 9001 ή αληίζηνηρν ηζνδύλακν. 
 

14. Να έρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ ελόο έηνπο. 
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ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΦΙΩΟΗΛΑΠ 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 29 

 

ΠΡΑΡΩ ΝΟΩΛ ΡΟΝΣΖΙΑΡΝ 

 

 

1. Να είλαη θαηλνύξην θαη ακεηαρείξηζην.  
 

2. Να είλαη ζσιελσηνύ ζρήκαηνο θαη λα δηαζέηεη βάζε κε ηξεηο ή πέληε αθηίλεο θαη αλζεθηηθνύο 
ηξνρνύο. 

 

3. Να είλαη κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο από αλνμείδσην πιηθό, ηόζν ε ζηήιε όζν θαη ε βάζε.   
 

4. Να δηαζέηεη άγθηζηξν κε ηέζζεξηο ζέζεηο γηα αλάξηεζε νξώλ θαη πγξώλ θαξκάθσλ.  
 

5. Σν άγθηζηξν λα ξπζκίδεηαη ρεηξνθίλεηα σο πξνο ην ύςνο ηνπιάρηζηνλ κεηαμύ 1,40 m θαη 1,80 m θαη 
λα αζθαιίδεη ζηαζεξά ζηελ επηζπκεηή ζέζε.  

 

6. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη απαξαίηεηα από ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 
 

7. Ο θαηαζθεπαζηήο λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό πνηόηεηαο ISO 9001 ή αληίζηνηρν ηζνδύλακν. 
 

8. Να έρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ ελόο έηνπο. 
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ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΦΙΩΟΗΛΑΠ 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 30 

 

ΞΑΟΑΒΑΛ ΡΟΝΣΖΙΑΡΝ 

 

 

1. Να είλαη θαηλνύξην θαη ακεηαρείξηζην.  
 

2. Να είλαη θαηάιιειν γηα ρώξνπο εμέηαζεο θαη λνζειείαο ώζηε λα εμαζθαιίδεη θαιαίζζεην θαη 
δηαθξηηηθό ρώξηζκα γηα ηελ απνκόλσζε ηνπ αζζελνύο. 

 

3. Να είλαη ηξνρήιαην γηα ηελ εύθνιε κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζή ηνπ.  
 

4. Να δηαζέηεη ηξία αλαδηπινύκελα θύιια ώζηε όηαλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη λα δηπιώλεη θαη λα κε 
θαηαιακβάλεη ρώξν. 

 

5. Σν θάζε θύιιν λα έρεη δηαζηάζεηο ηνπιάρηζηνλ 1,70 m ύςνο θαη πεξίπνπ 0,60 m κήθνο.  
 

6. Σν πιαίζην λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από αλνδηνκέλν αινπκίλην ή αλνμείδσην κέηαιιν. 
 

7. Σν ύθαζκα ηνπ παξαβάλ λα είλαη αλνηρηόρξσκν (π.ρ. ιεπθό ή παζηέι γαιάδην ή ζνκόλ). 
 

8. Σν ύθαζκα ηνπ παξαβάλ λα είλαη αδηάβξνρν, αλζεθηηθό ζηε ρξήζε θαη λα είλαη εύθνια αθαηξνύκελν 
ώζηε λα πιέλεηαη. 

 

9. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη απαξαίηεηα από ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 
 

10. Ο θαηαζθεπαζηήο λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό πνηόηεηαο ISO 9001 ή αληίζηνηρν ηζνδύλακν. 
 

11. Να έρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ ελόο έηνπο. 
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ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΦΙΩΟΗΛΑΠ 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 31 

 

ΘΡΗΝ ΑΞΝΠΡΔΗΟΩΠΖΠ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΩΛ ΔΟΓΑΙΔΗΩΛ 

 

 

1. Να είλαη θαηλνύξην θαη ακεηαρείξηζην.  
 

2. Να είλαη θπιηλδξηθνύ ζρήκαηνο δηαζηάζεσλ Φ 30 Υ 25 cm ηνπιάρηζηνλ.  
 

3. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν από αλνμείδσην ράιπβα θαη λα είλαη θαηάιιειν γηα απνζηείξσζε γαδώλ ζε 
θιίβαλν αηκνύ ζε ζεξκνθξαζία 125ν C.  

 

4. Πεξηκεηξηθά ζην θάησ κέξνο λα δηαζέηεη νπέο γηα ηελ είζνδν ηνπ αηκνύ απνζηείξσζεο, νη νπνίεο λα 
κπνξνύλ λα αλνηγνθιείλνπλ αζθαιώο κε δηάηαμε ελζσκαησκέλεο αλνμείδσηεο ηαηλίαο.  

 

5. Να δηαζέηεη θαπάθη πνπ λα θιείλεη αζθαιώο θαη ζηε κία ηνπ πιεπξά λα δηαζέηεη κόληκε άξζξσζε κε 
ην ζώκα ηνπ θπηίνπ.  

 

6. Σν θαπάθη λα δηαζέηεη ρεηξνιαβή κεηαθνξάο. 
 

7. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη απαξαίηεηα από ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 
 

8. Να πιεξνί ηνπο ηζρύνληεο επξσπατθνύο θαλνληζκνύο. 
 

9. Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 93/42/EEC σο ηαηξνηερλνινγηθό πξντόλ.   
 

10. Ο θαηαζθεπαζηήο λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό πνηόηεηαο ISO 9001 ή αληίζηνηρν ηζνδύλακν. 
 

11. Να έρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ ελόο έηνπο. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Γ – Ε.Ε.Ε.Σ. – ΑΡΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΡΟΣΡΑΣΤΟ ΤΜΘΜΑ ΤΘΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ  

 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 

Ρρομικειασ (ΕΕΕΡ) 
 

Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν ανακζτουςα αρχι ι τον 

ανακζτοντα φορζα 
 
 
 

Στοιχεία τθσ δθμοςίευςθσ 

Για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ για τισ οποίεσ ζχει δθμοςιευτεί προκιρυξθ διαγωνιςμοφ ςτθν Επίςθμθ 

Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςτο μζροσ Λ ανακτϊνται αυτόματα, 

υπό τθν προχπόκεςθ ότι 

ζχει χρθςιμοποιθκεί θ θλεκτρονικι υπθρεςία ΕΕΕΡ για τθ ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΡ. Ραρατίκεται θ ςχετικι 

ανακοίνωςθ που δθμοςιεφεται ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ: 

Αρικμόσ τθσ προκιρυξθσ 

ΝΟ 12/2017 ΜΕ ΣΥΣΤΘΜΛΚΟΥΣ ΑΚΜΟΥΣ 44126, 50005, 50013, 50014, 50016, 

50020, 50023, 50024, 50025, 50028, 50030, 50032, 50054, 50055, 50056, 

50057, 50058, 50059, 50084, 50087, 50094, 50097, 50099, 50100, 50102, 

50109, 50115, 50116, 50117, 50118, 50119 

Αρικμόσ ανακοίνωςθσ ςτθν ΕΕ: 

- 

URL τθσ ΕΕ 

National Official Journal 

- 

Εάν δεν ζχει δθμοςιευκεί προκιρυξθ διαγωνιςμοφ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι αν 

δεν υπάρχει υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ εκεί, θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ κα πρζπει να 

ςυμπλθρϊςει πλθροφορίεσ με τισ οποίεσ κα είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ (π.χ. παραπομπι ςε δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο) 
 
 

Ταυτότθτα του αγοραςτι 

Επίςθμθ ονομαςία: 

ΓΕΝΛΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ ΦΛΩΛΝΑΣ "ΕΛΕΝΘ Κ. ΔΘΜΘΤΛΟΥ" 

Χϊρα: 

Ελλάδα 
 
 

Ρλθροφορίε 

σ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςυμβάςεων 
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Type of procedure Open procedure 

 Τίτλοσ: 

ΝΕΟΣ ΛΑΤΟΤΕΧΝΟΛΟΓΛΚΟΣ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΛΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ ΦΛΩΛΝΑΣ 

Σφντομθ περιγραφι: 

ΝΕΟΣ ΛΑΤΟΤΕΧΝΟΛΟΓΛΚΟΣ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΛΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ ΦΛΩΛΝΑΣ ΓΛΑ ΤΛΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 

ΤΜΘΜΑΤΩΝ ΚΑΛ ΚΛΛΝΛΚΩΝ ΤΟΥ 

Αρικμόσ αναφοράσ αρχείου που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον 

ανακζτοντα φορζα (εάν υπάρχει): 

12/2017 
 
 

Μζροσ ΙΙ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 
 
 
 

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Επωνυμία: 

- 

Οδόσ και αρικμόσ: 

- 

Ταχ. κωδ.: 

- 

Ρόλθ: 

- 

Χϊρα: 

--- 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

- 

Θλ. ταχ/μείο: 

- 

Τθλζφωνο: 

- 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι επικοινωνίασ: 

- 

Αρικ. ΦΡΑ, εφόςον υπάρχει: 

- 

Εάν δεν υπάρχει αρικμόσ ΦΡΑ, να αναφζρετε άλλον εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 

απαιτείται και υπάρχει 

- 
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Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι ι μεςαία επιχείρθςθ; 

❍ Ναι 

❍ Πχι 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ αποκλειςτικότθτα: ο οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 

εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ» 

ι προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 

απαςχόλθςθσ; 

❍ Ναι 

❍ Πχι 

Ροιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων; 

- 

Εφόςον απαιτείται, ορίςτε τθν κατθγορία ι τισ κατθγορίεσ ςτισ οποίεσ ανικουν οι ενδιαφερόμενοι 

εργαηόμενοι με αναπθρία ι μειονεξία 

- 
 
 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο εγκεκριμζνων 

οικονομικϊν φορζων ι διακζτει ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό *π.χ. βάςει εκνικοφ ςυςτιματοσ 

(προ)επιλογισ+; 

❍ Ναι 

❍ Πχι 
 
 

• Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα 

Β και, όπου απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V, κατά 

περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI. 

 
α) να αναφζρετε τον ςχετικό αρικμό εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

- 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, να αναφζρετε: 

- 

γ) Να αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, κατά 

περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο κατάλογο: 

- 
 
 
 

δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

❍ Ναι 

❍ Πχι 
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• Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά 

περίπτωςθ ΜΟΝΟ εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ προμικειασ 

 
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ και φόρων ι να παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα 

αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ, μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 

ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ διατίκεται αυτι δωρεάν; 

❍ Ναι 

❍ Πχι 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, να αναφζρετε: 

- 
 
 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ από κοινοφ με άλλουσ; 

❍ Ναι 

❍ Πχι 
 
 

• Μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΕΕΕΡ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 

οικονομικοφσ φορείσ. 

 
α) Να αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα ςτον όμιλο 

(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …): 

- 

β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ διαδικαςία 

προμικειασ: 

- 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία του ςυμμετζχοντοσ ομίλου: 

- 
 
 

Ανάλογα με τθν περίπτωςθ, ζνδειξθ για τθν/τισ παρτίδα/εσ για τισ οποίεσ ο οικονομικόσ φορζασ επικυμεί 

να υποβάλει προςφορά: 

- 
 
 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

#1 
 
 
 

• Κατά περίπτωςθ, να αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που 

είναι εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 

διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ: 
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Πνομα 

- 

Επϊνυμο 

- 

Θμερομθνία γζννθςθσ 

- 

Τόποσ γζννθςθσ 

- 

Οδόσ και αρικμόσ: 

- 

Ταχ. κωδ.: 

- 

Ρόλθ: 

- 

Χϊρα: 

--- 

Θλ. ταχ/μείο: 

- 

Τθλζφωνο: 

- 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα: 

- 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ 

(τισ μορφζσ τθσ, τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

- 
 
 

Γ: Ρλθροροφίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων 
 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα 

κριτιρια επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που κακορίηονται 

ςτο μζροσ V κατωτζρω; 

❍ Ναι 

❍ Πχι 
 
 

• Ραρακαλείςτε να υποβάλετε χωριςτό ζντυπο ΕΕΕΡ, με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με 

τα τμιματα Α και Β του παρόντοσ μζρουσ, κακϊσ και το μζροσ ΛΛΛ, για κάκε μία από τισ ςχετικζσ 

οντότθτεσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνα και υπογεγραμμζνα από τουσ ενδιαφερόμενουσ φορείσ. 
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Σθμειϊςετε ότι αυτό κα πρζπει επίςθσ να περιλαμβάνει κάκε τεχνικό προςωπικό ι τεχνικό φορζα, 

είτε ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον ζλεγχο 

τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ 

υπθρεςίεσ που ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να καλζςει για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθ ςυγκεκριμζνθ ικανότθτα ι τισ ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο 

οικονομικόσ φορζασ, παρακαλείςτε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V 

για κάκε μία από τισ ςχετικζσ 

οντότθτεσ. 
 

Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 

φορζασ 

 
• (Το τμιμα ςυμπλθρϊνεται μόνο αν οι πλθροροφίεσ αυτζσ ηθτοφνται ρθτϊσ από τθν ανακζτουςα 

αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα). 

 
Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει οποιοδιποτε τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό 

μορφι υπεργολαβίασ; 

❍ Ναι 

❍ Πχι 

Εάν ναι και ςτο μζτρο που είναι γνωςτοί, παρακζςτε κατάλογο των προτεινόμενων υπεργολάβων: 

- 
 
 

• Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ επιπλζον των 

πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτο μζροσ Λ, να 

 

παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα τμιματα Α και Β του παρόντοσ μζρουσ 

και ςφμφωνα με το μζροσ III για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων). 

 

Μζροσ ΙΙΙ: Λόγοι αποκλειςμοφ 
 
 
 

Α: Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ 

Στο άρκρο 57 παράγραφοσ 1 τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι 

αποκλειςμοφ 

Συμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ 

Υπάρχει τελεςίδικθ απόφαςθ εισ βάροσ του ίδιου του οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε προςϊπου 

το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι 

ελζγχου ςε αυτό για ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ με καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 
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πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που 

εξακολουκεί να ιςχφει; Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 

τθσ 

24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 
 

Θ απάντθςι ςασ 

❍ Ναι 

❍ Πχι 
 
 

Είναι οι πλθροφορίεσ αυτζσ διακζςιμεσ δωρεάν για τισ αρχζσ από τθ βάςθ δεδομζνων κράτουσ μζλουσ τθσ 

ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Πχι 

URL 

- 

Κωδικόσ 

- 

Εκδότθσ 

- 

Διαφκορά 

Υπάρχει τελεςίδικθ απόφαςθ εισ βάροσ του ίδιου του οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε προςϊπου 

το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι 

ελζγχου ςε αυτό για διαφκορά με καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από πζντε ζτθ κατά το 

μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει; Ππωσ 

ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται 

υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ΕΕ C 195 τθσ 

25.6.1997, ς. 1 και ςτο άρκρο 2 παράγραφοσ 1 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 

22ασ Λουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, 

ς. 54). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο εκνικό δίκαιο 

τθσ ανακζτουςασ αρχισ (του ανακζτοντα φορζα) ι του οικονομικοφ φορζα. 
 

Θ απάντθςι ςασ 

❍ Ναι 

❍ Πχι 
 
 

Είναι οι πλθροφορίεσ αυτζσ διακζςιμεσ δωρεάν για τισ αρχζσ από τθ βάςθ δεδομζνων κράτουσ μζλουσ τθσ 

ΕΕ; 
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❍ Ναι 

❍ Πχι 

URL 

- 

Κωδικόσ 

- 

Εκδότθσ 

- 

Απάτθ 

Υπάρχει τελεςίδικθ απόφαςθ εισ βάροσ του ίδιου του οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε προςϊπου 

το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό για απάτθ με καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία 

ζχει εκδοκεί πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ 

περίοδοσ αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει; Κατά τθν ζννοια του άρκρου 

1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48). 
 

Θ απάντθςι ςασ 

❍ Ναι 

❍ Πχι 
 

Είναι οι πλθροφορίεσ αυτζσ διακζςιμεσ δωρεάν για τισ αρχζσ από τθ βάςθ δεδομζνων κράτουσ μζλουσ τθσ 

ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Πχι 

URL 

- 

Κωδικόσ 

- 

Εκδότθσ 

- 

Τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ 

Υπάρχει τελεςίδικθ απόφαςθ εισ βάροσ του ίδιου του οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε προςϊπου 

το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων 

ι ελζγχου ςε αυτό για τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ 

με καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει 

οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει; Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 
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1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Λουνίου 2002 για 

τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ 

περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 

τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 
 

Θ απάντθςι ςασ 

❍ Ναι 

❍ Πχι 
 
 

Είναι οι πλθροφορίεσ αυτζσ διακζςιμεσ δωρεάν για τισ αρχζσ από τθ βάςθ δεδομζνων κράτουσ μζλουσ τθσ 

ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Πχι 

URL 

- 

Κωδικόσ 

- 

Εκδότθσ 

- 

Νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ 

Υπάρχει τελεςίδικθ απόφαςθ εισ βάροσ του ίδιου του οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε προςϊπου 

το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι 

ελζγχου ςε αυτό για νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ με καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 

οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει; Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 

1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ Οκτωβρίου 

2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 

νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 

309 τθσ 

25.11.2005, ς.15). 
 

Θ απάντθςι ςασ 

❍ Ναι 

❍ Πχι 
 

 

 



ΑΔΑ: ΩΟΧΘ46907Ι-Σ7Θ



100 

 

Είναι οι πλθροφορίεσ αυτζσ διακζςιμεσ δωρεάν για τισ αρχζσ από τθ βάςθ δεδομζνων κράτουσ μζλουσ τθσ 

ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Πχι 

URL 

- 

Κωδικόσ 

- 

Εκδότθσ 

- 

Ραιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων 

Υπάρχει τελεςίδικθ απόφαςθ εισ βάροσ του ίδιου του οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε προςϊπου 

το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι 

ελζγχου ςε αυτό για παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων με καταδικαςτικι απόφαςθ θ 

οποία ζχει εκδοκεί πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 

αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει; Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και 

 

τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν 

αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1). 
 

Θ απάντθςι ςασ 

❍ Ναι 

❍ Πχι 
 
 

Είναι οι πλθροφορίεσ αυτζσ διακζςιμεσ δωρεάν για τισ αρχζσ από τθ βάςθ δεδομζνων κράτουσ μζλουσ τθσ 

ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Πχι 

URL 

- 

Κωδικόσ 

- 

Εκδότθσ 

- 
 
 

Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
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Στο άρκρο 57 παράγραφοσ 2 τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι 

αποκλειςμοφ 

Καταβολι φόρων 

Ραρζβθ ο οικονομικόσ φορζασ τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων, τόςο ςτθ χϊρα 

ςτθν οποία είναι εγκατεςτθμζνοσ όςο και ςτο κράτοσ μζλοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα 

φορζα, εάν είναι άλλο από τθ χϊρα εγκατάςταςθσ; 
 

Θ απάντθςι ςασ 

❍ Ναι 

❍ Πχι 

Οικεία χϊρα ι κράτοσ μζλοσ 

--- 

Ενεχόμενο ποςό 

- 

--- 

Θ παράβαςθ υποχρεϊςεων ζχει αποδειχκεί με άλλα μζςα εκτόσ από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ; 
 

 

❍ Ναι 

❍ Πχι 

Εάν θ παράβαςθ υποχρεϊςεων ζχει αποδειχκεί με δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ, θ εν λόγω 

απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και δεςμευτικι; 

❍ Ναι 

❍ Πχι 

Να αναφερκεί θ θμερομθνία καταδίκθσ ι ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ. 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, θ διάρκεια τθσ περιόδου 

αποκλειςμοφ 

- 

Ρεριγράψτε ποιά μζςα χρθςιμοποιικθκαν 

- 

Ο οικονομικόσ φορζασ 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; 

❍ Ναι 

❍ Πχι 

Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε 

- 
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Είναι οι πλθροφορίεσ αυτζσ διακζςιμεσ δωρεάν για τισ αρχζσ από τθ βάςθ δεδομζνων κράτουσ μζλουσ τθσ 

ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Πχι 

URL 

- 

Κωδικόσ 

- 

Εκδότθσ 

- 

Καταβολι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

Ραραβίαςε ο οικονομικόσ φορζασ τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ, τόςο ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι εγκατεςτθμζνοσ όςο και ςτο κράτοσ μζλοσ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, εάν είναι άλλο από τθ χϊρα εγκατάςταςθσ; 
 
 

Θ απάντθςι ςασ 

❍ Ναι 

❍ Πχι 

Οικεία χϊρα ι κράτοσ μζλοσ 

--- 

Ενεχόμενο ποςό 

- 

--- 

Θ παράβαςθ υποχρεϊςεων ζχει αποδειχκεί με άλλα μζςα εκτόσ από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ; 

❍ Ναι 

❍ Πχι 

Εάν θ παράβαςθ υποχρεϊςεων ζχει αποδειχκεί με δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ, θ εν λόγω 

απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και δεςμευτικι; 

❍ Ναι 

❍ Πχι 

Να αναφερκεί θ θμερομθνία καταδίκθσ ι ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ. 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, θ διάρκεια τθσ περιόδου 

αποκλειςμοφ 

- 

Ρεριγράψτε ποιά μζςα χρθςιμοποιικθκαν 
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- 

Ο οικονομικόσ φορζασ 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; 

❍ Ναι 

❍ Πχι 

Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε 

- 
 
 

Είναι οι πλθροφορίεσ αυτζσ διακζςιμεσ δωρεάν για τισ αρχζσ από τθ βάςθ δεδομζνων κράτουσ μζλουσ τθσ 

ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Πχι 

URL 
 
 

- 

Κωδικόσ 

- 

Εκδότθσ 

- 
 
 

Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Στο άρκρο 57 παράγραφοσ 4 τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι 

αποκλειςμοφ 

Ραραβίαςθ των υποχρεϊςεων ςτον τομζα του περιβαλλοντικοφ δικαίου Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν 

γνϊςει του, παραβιάςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτον τομζα του περιβαλλοντικοφ δικαίου; Ππωσ αναφζρονται 

για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ προμικειασ ςτο εκνικό δίκαιο, ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 

προμικειασ ι ςτο άρκρο 18 παράγραφοσ 2 τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ. 
 

Θ απάντθςι ςασ 

❍ Ναι 

❍ Πχι 

Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε 

- 

Ζχετε λάβει μζτρα για να αποδείξετε τθν αξιοπιςτία ςασ («αυτοκάκαρςθ») 

❍ Ναι 

❍ Πχι 
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Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε 

- 

Ραραβίαςθ των υποχρεϊςεων ςτον τομζα του κοινωνικοφ δικαίου 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, παραβιάςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτον τομζα του κοινωνικοφ 

δικαίου; Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ προμικειασ ςτο εκνικό δίκαιο, ςτθ ςχετικι 

προκιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ προμικειασ ι ςτο άρκρο 18 παράγραφοσ 2 τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ. 
 

Θ απάντθςι ςασ 

❍ Ναι 

❍ Πχι 

Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε 

- 

Ζχετε λάβει μζτρα για να αποδείξετε τθν αξιοπιςτία ςασ («αυτοκάκαρςθ») 

❍ Ναι 

❍ Πχι 

Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε 

- 

Ραραβίαςθ των υποχρεϊςεων ςτουσ τομείσ του εργατικοφ δικαίου 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, παραβιάςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτον τομζα του εργατικοφ 

δικαίου; Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ προμικειασ ςτο εκνικό δίκαιο, ςτθ ςχετικι 

προκιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ προμικειασ ι ςτο άρκρο 18 παράγραφοσ 2 τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ. 
 

Θ απάντθςι ςασ 

❍ Ναι 

❍ Πχι 

Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε 

- 

Ζχετε λάβει μζτρα για να αποδείξετε τθν αξιοπιςτία ςασ («αυτοκάκαρςθ») 

❍ Ναι 

❍ Πχι 

Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε 

- 

Ρτϊχευςθ 

Ζχει κθρφξει ο οικονομικόσ φορζασ πτϊχευςθ; 
 

Θ απάντθςι ςασ 

❍ Ναι 

❍ Πχι 

Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε 
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- 

Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι 

πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν 

φορζων ςτθν 

παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ 

δυνατότθτα παρζκκλιςθσ όταν ο οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 

- 
 
 

Είναι οι πλθροφορίεσ αυτζσ διακζςιμεσ δωρεάν για τισ αρχζσ από τθ βάςθ δεδομζνων κράτουσ μζλουσ τθσ 

ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Πχι 
 

URL 

- 

Κωδικόσ 

- 

Εκδότθσ 

- 

Αφερεγγυότθτα 

Αποτελεί ο οικονομικόσ φορζασ αντικείμενο διαδικαςίασ αφερεγγυότθτασ ι παφςθσ δραςτθριοτιτων; 
 

Θ απάντθςι ςασ 

❍ Ναι 

❍ Πχι 

Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε 

- 

Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι 

πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν 

φορζων ςτθν 

παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ 

δυνατότθτα παρζκκλιςθσ όταν ο οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 

- 
 
 

Είναι οι πλθροφορίεσ αυτζσ διακζςιμεσ δωρεάν για τισ αρχζσ από τθ βάςθ δεδομζνων κράτουσ μζλουσ τθσ 

ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Πχι 
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URL 

- 

Κωδικόσ 

- 

Εκδότθσ 

- 

Διακανονιςμόσ με τουσ πιςτωτζσ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε διακανονιςμό με πιςτωτζσ; 
 

Θ απάντθςι ςασ 

❍ Ναι 

❍ Πχι 
 

Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε 

- 

Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι 

πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν 

φορζων ςτθν 

παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ 

δυνατότθτα παρζκκλιςθσ όταν ο οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 

- 
 
 

Είναι οι πλθροφορίεσ αυτζσ διακζςιμεσ δωρεάν για τισ αρχζσ από τθ βάςθ δεδομζνων κράτουσ μζλουσ τθσ 

ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Πχι 

URL 

- 

Κωδικόσ 

- 

Εκδότθσ 

- 

Κατάςταςθ ανάλογθ τθσ πτϊχευςθσ, δυνάμει τθσ εκνικισ νομοκεςίασ Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ 

ςε οποιαδιποτε ανάλογθ τθσ πτϊχευςθσ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ; 
 

Θ απάντθςι ςασ 

❍ Ναι 

❍ Πχι 
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Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε 

- 

Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι 

πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν 

φορζων ςτθν 

παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ 

δυνατότθτα παρζκκλιςθσ όταν ο οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 

- 
 
 
 

Είναι οι πλθροφορίεσ αυτζσ διακζςιμεσ δωρεάν για τισ αρχζσ από τθ βάςθ δεδομζνων κράτουσ μζλουσ τθσ 

ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Πχι 

URL 

- 

Κωδικόσ 

- 

Εκδότθσ 

- 

Ρεριουςιακά ςτοιχεία υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι Είναι τα περιουςιακά ςτοιχεία 

του οικονομικοφ φορζα υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από δικαςτιριο; 
 

Θ απάντθςι ςασ 

❍ Ναι 

❍ Πχι 

Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε 

- 

Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι 

πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν 

φορζων ςτθν 

παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ 

δυνατότθτα παρζκκλιςθσ όταν ο οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 

- 
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Είναι οι πλθροφορίεσ αυτζσ διακζςιμεσ δωρεάν για τισ αρχζσ από τθ βάςθ δεδομζνων κράτουσ μζλουσ τθσ 

ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Πχι 

URL 

- 

Κωδικόσ 

- 

Εκδότθσ 

- 

Αναςτολι επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων 
 

Ζχουν αναςταλεί οι επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ του οικονομικοφ φορζα; 
 

Θ απάντθςι ςασ 

❍ Ναι 

❍ Πχι 

Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε 

- 

Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι 

πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν 

φορζων ςτθν 

παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ 

δυνατότθτα παρζκκλιςθσ όταν ο οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 

- 
 
 

Είναι οι πλθροφορίεσ αυτζσ διακζςιμεσ δωρεάν για τισ αρχζσ από τθ βάςθ δεδομζνων κράτουσ μζλουσ τθσ 

ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Πχι 

URL 

- 

Κωδικόσ 

- 

Εκδότθσ 

- 
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Συμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ 

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του 

ανταγωνιςμοφ; 
 

Θ απάντθςι ςασ 

❍ Ναι 

❍ Πχι 

Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε 

- 

Ζχετε λάβει μζτρα για να αποδείξετε τθν αξιοπιςτία ςασ («αυτοκάκαρςθ») 

❍ Ναι 

❍ Πχι 

Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε 
 

- 

Ζνοχοσ ςοβαροφ επαγγελματικοφ παραπτϊματοσ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Κατά περίπτωςθ, βλζπε 

οριςμοφσ ςτο εκνικό δίκαιο, ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ προμικειασ. 
 

Θ απάντθςι ςασ 

❍ Ναι 

❍ Πχι 

Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε 

- 

Ζχετε λάβει μζτρα για να αποδείξετε τθν αξιοπιςτία ςασ («αυτοκάκαρςθ») 

❍ Ναι 

❍ Πχι 

Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε 

- 

Σφγκρουςθ ςυμφερόντων λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Είναι ο οικονομικόσ φορζασ ενιμεροσ για τυχόν ςφγκρουςθ ςυμφερόντων, όπωσ ορίηεται από τθν εκνικι 

νομοκεςία, τθ ςχετικι προκιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ προμικειασ, λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ; 
 

Θ απάντθςι ςασ 

❍ Ναι 

❍ Πχι 

Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε 

- 
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Άμεςθ ι ζμμεςθ ςυμμετοχι ςτθν κατάρτιςθ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

Ζχει ο οικονομικόσ φορζασ, ι ςυνδεόμενθ με αυτόν επιχείρθςθ, παράςχει ςυμβουλζσ ςτθν ανακζτουςα 

αρχι ι τθν ςυμβαλλόμενθ οντότθτα ι ζχει κατ’ άλλον τρόπο εμπλακεί ςτθν κατάρτιςθ τθσ διαδικαςίασ 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ; 
 

Θ απάντθςι ςασ 

❍ Ναι 

❍ Πχι 

Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε 

- 

Ρρόωρθ λιξθ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ 
 
 
 

Ζχουν επιβλθκεί ςτον οικονομικό φορζα, ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτουςα αρχι ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ, πρόωρθ 

καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ; 
 

Θ απάντθςι ςασ 

❍ Ναι 

❍ Πχι 

Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε 

- 

Ζχετε λάβει μζτρα για να αποδείξετε τθν αξιοπιςτία ςασ («αυτοκάκαρςθ») 

❍ Ναι 

❍ Πχι 

Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε 

- 

Ψευδείσ δθλϊςεισ, απόκρυψθ πλθροφοριϊν, ανικανότθτα παροχισ των απαιτοφμενων εγγράφων και 

πλθροφοριϊν εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ 

Ο οικονομικόσ φορζασ: 

α) ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 

απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν ικανοποίθςθ των 

κριτθρίων επιλογισ, 

β) ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) δεν ιταν ςε κζςθ, χωρίσ κακυςτζρθςθ, να προςκομίςει τα απαιτοφμενα από τθν ανακζτουςα αρχι ι 

τον ανακζτοντα φορζα δικαιολογθτικά, και 

δ) ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ ι του ανακζτοντοσ φορζα, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του 

αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ 
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παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον 

αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ; 
 

Θ απάντθςι ςασ 

❍ Ναι 

❍ Πχι 
 
 

Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 
 
 
 

Α: Καταλλθλότθτα

Στο άρκρο 58 παράγραφοσ 2 τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ ορίηονται τα ακόλουκα κριτιρια επιλογισ 

Εγγραφι ςτο οικείο επαγγελματικό μθτρϊο 

Είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα επαγγελματικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςισ του, 

όπωσ περιγράφεται ςτο παράρτθμα XI τθσ οδθγίασ 

2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ μπορεί να οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με 

άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο παράρτθμα αυτό. 
 

Θ απάντθςι ςασ 

❍ Ναι 

❍ Πχι 
 
 

Είναι οι πλθροφορίεσ αυτζσ διακζςιμεσ δωρεάν για τισ αρχζσ από τθ βάςθ δεδομζνων κράτουσ μζλουσ τθσ 

ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Πχι 

URL 

- 

Κωδικόσ 

- 

Εκδότθσ 

- 

Εγγραφι ςτο εμπορικό μθτρϊο 

Είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςισ του, όπωσ 

περιγράφεται ςτο παράρτθμα XI τθσ οδθγίασ 2014/24/ ΕΕ· οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ 

μπορεί να οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο παράρτθμα αυτό. 
 

Θ απάντθςι ςασ 

❍ Ναι 

❍ Πχι 
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Είναι οι πλθροφορίεσ αυτζσ διακζςιμεσ δωρεάν για τισ αρχζσ από τθ βάςθ δεδομζνων κράτουσ μζλουσ τθσ 

ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Πχι 

URL 

- 

Κωδικόσ 
 

- 

Εκδότθσ 

- 
 
 

Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Στο άρκρο 58 παράγραφοσ 4 τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ ορίηονται τα ακόλουκα κριτιρια επιλογισ 

Για τισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: πιςτοποιθτικά από ιδρφματα ελζγχου τθσ ποιότθτασ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από 

επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων ικανοτιτων, με τα οποία 

βεβαιϊνεται θ καταλλθλότθτα των προϊόντων, επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία ορίηονται ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 

προμικειασ; 
 

Θ απάντθςι ςασ 

❍ Ναι 

❍ Πχι 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν: 

- 
 
 

Είναι οι πλθροφορίεσ αυτζσ διακζςιμεσ δωρεάν για τισ αρχζσ από τθ βάςθ δεδομζνων κράτουσ μζλουσ τθσ 

ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Πχι 

URL 

- 

Κωδικόσ 

- 

Εκδότθσ 
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- 
 
 

Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Στο άρκρο 62 παράγραφοσ 2 τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ ορίηονται τα ακόλουκα κριτιρια επιλογισ 

 

Ριςτοποιθτικά από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ ςχετικά με τα πρότυπα διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ 

Κα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από 

ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 

πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ για άτομα με ειδικζσ 

ανάγκεσ; 
 

Θ απάντθςι ςασ 

❍ Ναι 

❍ Πχι 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να προςκομιςτοφν 

όςον αφορά το ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 

- 
 
 

Είναι οι πλθροφορίεσ αυτζσ διακζςιμεσ δωρεάν για τισ αρχζσ από τθ βάςθ δεδομζνων κράτουσ μζλουσ τθσ 

ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Πχι 

URL 

- 

Κωδικόσ 

- 

Εκδότθσ 

- 
 
 

Λιξθ 
 
 
 

Μζροσ VΙ: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςτα μζρθ II ζωσ V ανωτζρω 

είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων. 

Ο οικονομικόσ φορζασ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 

κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 
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αναφζρονται, εκτόσ εάν: 

α) Θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 

ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάν *υπό τθν προχπόκεςθ 
 

ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι 

φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν 

ανακζτουςα αρχι ι 

ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει+. Ππου απαιτείται, πρζπει να υπάρχει ανάλογθ ςυγκατάκεςθ 

πρόςβαςθσ ι 

β) Από τισ 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με τθν εκνικι εφαρμογι του άρκρου 59 

παράγραφοσ 5 δεφτερο εδάφιο τθσ οδθγίασ 

2014/24/ΕΕ), θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά 

ζγγραφα. 

Ο οικονομικόσ φορζασ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Λ, ενότθτα Α+, 

προκειμζνου να αποκτιςει 

πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το 

αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Ρρομικειασ για 

τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι 

ςτθ δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

Θμερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι απαιτείται, υπογραφι(-ζσ): 

Θμερομθνία 

- 

Τόποσ 

- 

Υπογραφι 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Δ – ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 

 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη καδί κε ηελ πξνζθνξά λα ππνβάιεη θαη ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΧΗ. Απηό είλαη θύιιν 

ζπζρεηίζεσο ηεο πξνζθνξάο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνύζαο πεξηγξαθήο. ην θύιιν απηό ζα αλαθέξνληαη κε ιεπηνκέξεηα 

όιεο νη ππάξρνπζεο ζπκθσλίεο ή απνθιίζεηο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ πξνζθεξνκέλσλ ζε ζρέζε κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ 

παξνύζα πεξηγξαθή. Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα απαληά ζηελ πεξηγξαθή παξάγξαθν πξνο παξάγξαθν. 

*Αναλσηικά θύλλα ζσμμόρθωζης για κάθε ένα είδος θα είναι διαθέζιμα ζηο ΔΠΖΓΖΠ 

 

Ρετνική Ξεριγραθή Πσμθωνία ή μη 

ταρακηηριζηικών 

προζθερομένοσ είδοσς 

Ξαραπομπή 

ΡΧ.  Τεχνικό Φυλλάδιο 

3, Σελ. 4 Ραράγραφοσ 

4, κ.λ.π.) 

1.     

2.    

……….    

 

 

                                                                                                      Ο Υπογράφων 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Ε – ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ                 (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΡΟΣΦΕΟΝΤΟΣ : 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ :  ΓΕΝΛΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΦΛΩΛΝΑΣ <ΕΛΕΝΘ Κ. ΔΘΜΘΤΛΟΥ> » 

ΑΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ :12./2017.ΚΑΙ ΣΥΣΤΘΜΙΚΟ ΑΙΘΜΟ ΣΤΟ ΕΣΣΘΔΘΣ……………. 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΟΥ : «ΡΟΜΘΘΕΙΑ  ΝΕΟΥ ΙΑΤΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ» 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔΟΥΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΣΕ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ 
€ 

  ΧΩΙΣ ΦΡΑ                  

ΔΑΡΑΝΘ ΣΕ 
€ 

ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

 

ΦΡΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ 
ΦΡΑ 

1       

Ο ΡΟΣΦΕΩΝ / Θμερομθνία   

 

 

 

 

ΑΡΑΑΙΤΘΤΑ ΕΡΙ ΡΟΙΝΘ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ Θ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ ΘΑ ΔΙΔΕΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ 
ΞΕΧΩΙΣΤΑ (ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΕΝΙΑΙΑ ΜΟΦΘ) ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ CPV. ΣΕ ΡΕΙΡΤΩΣΘ ΡΟΥ ΡΟΣΦΕΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ 31 ΕΙΔΘ  Ο 
ΕΝΔΙΑΦΕΟΜΕΝΟΣ ΘΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΥΡΟΒΑΛΛΕΙ 31 ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ.  
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΤ – ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ 

 
 
                                                            ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 
 

Εκδότθσ (Ονομαςία Τράπεηασ, υποκατάςτθμα) : 
 

Θμερομθνία ζκδοςθσ : 
 

Ρροσ το: 
 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ   ΦΛΩΙΝΑΣ  
 

 
ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΟΛΘ ΥΡ' ΑΛΚΜΟΝ ........................... ΓΛΑ ΡΟΣΟ ....................... ΕΥΩ 

 
1. Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ρθτά, ανζκκλθτα και  ανεπιφφλακτα,  
ευκυνόμενοι  απζναντι  ςασ  εισ  ολόκλθρο  και  ωσ  αυτοφειλζτεσ,  μζχρι  του ποςοφ των
 ………………..ευρϊ και ολογράφωσ ………………………………  υπζρ τθσ 
εταιρείασ…………………………… ι ςε  περίπτωςθ ζνωςθσ  ι κοινοπραξίασ των  εταιρειϊν 
α)…………..………….β)……..…………….κλπ, ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο 
υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτασ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, για  τθν  ςυμμετοχι  τουσ  ςτον  

διαγωνιςμό  τθσ  Υπθρεςίασ  ςασ με καταλυτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν  τθν 
.…/………/………..,   για  τθν ανάδειξθ προμθκευτι ……………………, τθσ με αρικμ. …………./2017 διακιρυξθ ςασ. 

 
2.  Θ  παροφςα  εγγφθςθ  καλφπτει  μόνο  τισ  από  τθ  ςυμμετοχι  ςτον  ανωτζρω  διαγωνιςμό απορρζουςεσ 
υποχρεϊςεισ τθσ εν λόγω Εταιρείασ/ Εταιρειϊν κακ' όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. 

 
3. Ραραιτοφμαςτε ρθτά και ανεπιφφλακτα από τθν ζνςταςθ του ευεργετιματοσ τθσ διηιςεωσ από το δικαίωμα 
προβολισ εναντίον ςασ όλων των ενςτάςεων του πρωτοφειλζτθ ακόμθ και των μθ προςωποπαγϊν και ιδιαίτερα  
οποιαςδιποτε άλλθσ ζνςταςθσ των άρκρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 - 869 του Αςτικοφ Κϊδικα, όπωσ και από 
τα δικαιϊματα μασ που τυχόν απορρζουν από τα άρκρα αυτά. 

 
4. Σε περίπτωςθ που αποφανκείτε με τθν ελεφκερθ και αδζςμευτθ κρίςθ ςασ τθν οποία κα μασ γνωςτοποιιςετε   
ότι  θ  (εταιρεία)  ………………………..  δεν  εκπλιρωςε  τθν  υποχρζωςθ  τθσ  που περιγράφεται  ςτο  ανωτζρω  ςθμείο  
1,  ςασ  δθλϊνουμε  ότι  αναλαμβάνουμε  με  τθν  παροφςα επιςτολι  τθ  ρθτι  υποχρζωςθ  να  ςασ  καταβάλουμε,   
χωρίσ  οποιαδιποτε  από  μζρουσ  μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ 
τθσ απαίτθςθσ ςασ, ολόκλθρο ι μζροσ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ ςασ και εντόσ τριϊν (3) 
θμερϊν από τθν θμερομθνία που μασ το ηθτιςετε. Θ καταβολι του ποςοφ γίνεται με μόνθ τθ διλωςθ ςασ. 

 
5.  Για  τθν  καταβολι  τθσ  υπόψθ  εγγφθςθσ  δεν  απαιτείται  καμία  εξουςιοδότθςθ  ι  ενζργεια ςυγκατάκεςθσ τθσ 
(εταιρείασ) ……………..…………………… οφτε κα λθφκεί υπόψθ οποιαδιποτε τυχόν ζνςταςθ ι επιφφλαξθ ι προςφυγι  
αυτισ ςτθ διαιτθςία ι ςτα δικαςτιρια, με αίτθμα τθν μθ κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ, ι τθν κζςθ αυτισ 
υπό δικαςτικι μεςεγγφθςθ. 

 
6. Σασ δθλϊνουμε ακόμθ ότι θ υπόψθ εγγφθςθ μασ ζχει ιςχφ μζχρι τισ ….../……../……….. οπότε και κα  επιςτραφεί  ς'  
εμάσ  θ  παροφςα  εγγυθτικι  επιςτολι,  μαηί  με  ζγγραφθ  διλωςθ  ςασ  ότι 
απαλλάςςετε τθν Τράπεηα μασ από τθν υπόψθ εγγφθςθ και κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. Μζχρι τότε, κα 
παραμείνουμε υπεφκυνοι για τθν άμεςθ καταβολι ς' εςάσ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ 
εγγυθτικισ αυτισ κα παρατακεί εφόςον ηθτθκεί από τθν Υπθρεςία ςασ πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 

 
7. Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηασ μασ που ζχουν χορθγθκεί ςτο  Δθμόςιο  και   
ΝΡΔΔ,  ςυμπεριλαμβανομζνθσ  και  αυτισ,  δεν  υπερβαίνουν  το  όριο  των εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί από το 
Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηα μασ. 

 

8. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγυθτικισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ 

χαρτοςιμου 
 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 
 
Ονομαςία Τράπεηασ 

 
Κατάςτθμα 

 
(_/νςθ οδόσ -αρικμόσ ΤΚ fax) Θμερομθνία ζκδοςθσ ………..ΕΥ+ 

 
………………. 

Ρροσ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΦΛΩΙΝΑΣ  
 

ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ Α…….. ΕΥ]…….. 
 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ 
 

επιςτολισ ανζκκλθτα  και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του 
ποςοφ των ΕΥ]…………….. (και ολογράφωσ) …….……………..ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ υποχρζωςι
 μασ, υπζρ τθσ εταιρείασ………………………………..……. 
ΑΦΜ……………………………………  _\νςθ…………………………………………………… 

 
Ρροσ 

 
……………………………………….……………………..……………………………. 

 
για τθν καλι εκτζλεςθ από αυτιν των όρων τθσ με αρικμό………. ςφμβαςθσ, που υπζγραψε μαηί ςασ για τθν 
προμικεια ………………( αρ.διακ/ξθσ …….../…..….) προσ κάλυψθ αναγκϊν του ……….. και το οποίο ποςόν καλφπτει το 5% 
τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ προ Φ.Ρ.Α. αξίασ ……….ΕΥ] αυτισ . 

 
Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςθ ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ ολικά ι μερικά χωρίσ καμία 
από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ 
από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ ςασ. 

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

 
Θ παροφςα εγγφθςθ μασ αφορά μόνο τθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι τθσ ς’ 
εμάσ, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμιά ιςχφ. 

 
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 λιξθσ τθσ. 

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

 
ΣΘΜΕΙΩΣΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΤΑΡΕΗΑ 

 
ο χρόνοσ  ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ του ςυμβατικοφ  
χρόνου δθλ. να αναγράφει ότι λιγει δφο (2) μινεσ μετά τθν οριςτικι και ποιοτικι παραλαβι του υπό προμικεια 
είδουσ. 

 
Βεβαιείται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και ΝΡΔ, 
ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί από το 
Υπουργείο Οικονομικϊν 
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ  ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ  ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 

 

Ονομαςία Τράπεηασ ………………………….. 

Κατάςτθμα …………………………. 

(Δ/νςθ οδόσ -αρικμόσ TK fax)      Θμερομθνία ζκδοςθσ   …………… 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ Α. ……    ΕΥΩ ………....... 

      

 ΡΟΣ  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΦΛΩΙΝΑΣ < ΕΛΕΝΘ Θ. ΔΘΜΘΤΙΟΥ>  

 

 

- Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα και 
ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ΕΥΩ .………………… 
(και ολογράφωσ) …………..………..……. ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ υποχρζωςι μασ, υπζρ  τθσ εταιρείασ 
………………………………… Δ\νςθ ……………………………………………… για τθν καλι λειτουργία  των παραδοκζντων υπ’ αυτισ 
ειδϊν τθσ με αρικμό αρικμό ςφμβαςθσ ……….., που υπζγραψε μαηί ςασ θ εν λόγω εταιρεία για τθ προμικεια 
....(αναγράφονται τα προμθκευόμενα είδθ με τθν ορολογία που αναφζρονται ςτο ΡAPAPTHMA E' και απαρειτιτωσ ο 
κωδικόσ αρικμόσ αυτϊν)......προσ κάλυψθ αναγκϊν του Tμιματοσ   και το οποίο ποςόν καλφπτει το 2.5% τθσ 
ςυμβατικισ προ Φ.Ρ.Α. αξίασ εκ ………..…... ΕΥΩ αυτισ.  

 

- Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ ολικά ι μερικά 
χωρίσ καμία από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ μζςα ςε τρεισ 
(3) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

 

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

 

- Θ παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο τθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι τθσ ς’ εμάσ, οπότε 
γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμιά ιςχφ. 

 

- Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και ΝΡΔΔ, 
ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί από το 
Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ.- 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Η – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εςπωπαϊκή Ένωζη 

 

       Εςπωπαϊκό Σαμείο       

     Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ  ΑΡΥΗ: 3
η
ΤΠΕ ΔΤΣΙΚΗ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  

ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ  ΦΛΩΡΙΝΑ  

<ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ>  

 

 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

ΣΥΜΒΑΣΘ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ………………….. 

Στθν        ΦΛΩΛΝΑ      ςιµερα      ………….,      οι      παρακάτω      ςυµβαλλόµενοι,      αφενόσ   το ΓΕΝΛΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ ΦΛΩΛΝΑΣ «ΕΛΕΝΘ Κ. ΔΘΜΘΤΛΟΥ», που εδρεφει ςτθν οδό ΕΓΝΑΤΛΑΣ 9, ΦΛΩΛΝΑ, ΤΚ. 53100 
και , νόµιµα  εκπροςωποφµενο από τον Διοικθτθ  κ. ΧΛΩΤΛΔΘ ΓΕΩΓΛΟ  που χάριν ςυντοµίασ κα καλείται    
“ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ “       και       αφετζρου  

………………………………      θ       εδρεφουςα       ςτθ       ………………,        οδόσ……………………………………   ΤΚ   ………….,   
τθλ.   …………………,   ΑΦΜ   …………………,   ∆.Ο.Υ.………………………………. εταιρία µε τθν επωνυµία 
……………………………………………. που εκπροςωπείται  νόµιµα  από τον κ. ……………………………………… και ςτο εξισ,  
χάριν ςυντοµίασ  κα  καλείται "ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ". 

Ζχοντασ υπόψθ: 
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1) Τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα. 

2) Τθν υπ’ αρικ.  12/2017 διακιρυξθ. 

3) Τθν αρικμ. πρωτ. ………………………..Απόφαςθ Ζνταξθ τθσ Ρράξθσ «Ρρομικεια Λατροτεχνολογικοφ Εξοπλιςμοφ 
για το Γ.Ν. « ΦΛΩΛΝΑΣ <ΕΛΕΝΘ Κ. ΔΘΜΘΤΛΟΥ> » ΦΟΕΑΣ:Ν.  ΦΛΩΛΝΑΣ  με κωδικό ΟΡΣ …………………… ςτο 
Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Δυτικι Μακεδονία 2014-2020» 

4) Τθν αρικμ. …………… (ΑΔΑ………………) 

5) Τθν αρικμ…………….  (ΑΔΑ………………) 

6) Τθν αρικμ. ……………………..Απόφαςθ του Δ.Σ. περί ζγκριςθ Διενζργειασ Δθμόςιου Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για 
τθν προμικεια Λατροτεχνολογικοφ Εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ του Γ.Ν. ΦΛΩΛΝΑΣ  «ΕΛΕΝΘ Κ. ΔΘΜΘΤΛΟΥ»  

7) Τθν υπ' αρικ. ………………………… κατακυρωτικι απόφαςθ του ∆.Σ. του Γ.Ν. ΦΛΩΛΝΑΣ «ΕΛΕΝΘ Κ. 
ΔΘΜΘΤΛΟΥ», ςφµφωνα µε τθν οποία ο δεφτεροσ των ςυµβαλλοµζνων ανακθρφχκθκε Ρροµθκευτισ, για τα 
αναγραφόµενα ςτο άρκρο 1 τθσ παροφςασ ςφµβαςθσ, ςυµφϊνθςαν και ςυναποδζχκθκαν τα εξισ: 

 

ΑΘΟ 1     ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1. Αντικείµενο τθσ ςφµβαςθσ είναι θ προμικεια και θ εγκατάςταςθ  νεου ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ και 
ςυγκεκριμζνα: 

Α/Α ΕΙΔΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ           ΣΕΜΑΥΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ € 

1    

2    

3    

4    

5    

    

Το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα για τισ παραπάνω προμικειεσ ανζρχεται ςτο ποςό των 
……………………………………….…………………………..…………… ευρϊ (…………...…. €) ςυμπεριλαμβανομζνων των 
κρατιςεων για τρίτουσ  και του  αναλογοφντα Φ.Ρ.Α (…….%). 

2. Ο υπό προμικεια εξοπλιςμόσ κα βρίςκεται ςε πλιρθ ςυµφωνία µε τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ 
λοιποφσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςµοφ και τθν τεχνικι και οικονοµικι προςφορά του Ρρομθκευτι, 
που κεωροφνται ςτο ςφνολό τουσ αναπόςπαςτα µζρθ τθσ παροφςασ. 

 

 ΑΘΟ  2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

Τα προσ προμικεια είδθ κα είναι καινοφργια και αμεταχείριςτα ςφμφωνα με τθν τεχνικι προςφορά τθσ 
Ρρομθκεφτριασ ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ και τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ με αρ. 12 /2017 
που επιςυνάπτονται και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ. 
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ΑΘΟ 3 ΤΟΡΟΣ - ΤΟΡΟΣ ΚΑΙ ΧΟΝΟΣ ΡΑΑ∆ΟΣΘΣ ΥΛΙΚΩΝ 

Ο υπό προμικεια εξοπλιςμόσ κα παραδοκεί εγκατεςτθμζνοσ και ςε πλιρθ λειτουργία ςτο Νοςοκομείο και 
ςτο Τμιμα και ςτον χϊρο που κα υποδεικνφεται από το Νοςοκομείο, με ζξοδα και ευκφνθ του Ρρομθκευτι,   
μζςα ςε χρονικό διάςτθμα ΕΝΕΝΘΝΤΑ (90) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Μζςα ςτο διάςτθμα 
αυτό (χρόνοσ παράδοςθσ) πρζπει να γίνει θ  Ραράδοςθ των μθχανθμάτων ςτο ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ από τον 
προμθκευτι. 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδϊςει και πλιρεσ εγχειρίδιο με ςαφείσ οδθγίεσ χριςεωσ και 
λειτουργίασ (Operation Manuals) του καταςκευαςτικοφ οίκου, εισ διπλοφν, με αναλυτικι περιγραφι των 
αντίςτοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιϊν για όλεσ τισ αντίςτοιχεσ εφαρμογζσ μεταφραςμζνο οπωςδιποτε 
ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν Υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, και τθν Επιτροπι 
Ραραλαβισ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ για τθν θμερομθνία που προτίκεται να προςκομίςει τα είδθ ςτο 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Σε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, ο ςυμβατικόσ χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ των 
μθχανθμάτων μπορεί να παρατείνεται το ανϊτερο μζχρι του αρχικοφ ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, με 
αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του Δ.Σ. του Νοςοκομείου, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 206 του Ν.4412/2016. Θ 
παράταςθ γίνεται πάντοτε υπό τθν επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Νοςοκομείου για τθν επιβολι των 
προβλεπόμενων κυρϊςεων (άρκρο 207 του Ν.4412/2016). Μετά τθ λιξθ τθσ δοκείςασ παράταςθσ, και 
εφόςον δεν ζχει παραδοκεί το υλικό, κινείται θ διαδικαςία κιρυξθσ του Ρρομθκευτι εκπτϊτου. (άρκρο 203 
του Ν.4412/2016).  

Με τθν προςκόμιςθ κάκε υλικοφ ςτο Νοςοκομείο, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν υπθρεςία 
δελτίο αποςτολισ, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ και τθν μθνιαία επιτροπι ποςοτικισ 
παραλαβισ (ειςαγωγισ) των υλικϊν που ειςζρχονται ςτο Νοςοκομείο, ςτο οποίο αναφζρεται θ θμερομθνία 
προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. 

 

ΑΘΟ 4  ΡΑΑΛΑΒΘ ΥΛΙΚΩΝ 
 

Θ ειςαγωγι των υλικϊν ςτο Νοςοκομείο γίνεται από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ και τθν αρμόδια επιτροπι 
παραλαβισ (ειςαγωγισ), θ οποία ορίηεται ςε μθνιαία βάςθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι με Θμεριςια Διαταγι 
για τθν παραλαβι όλων των υλικϊν που ειςζρχονται ςτο Νοςοκομείο κατά τθ διάρκεια του μινα. Θ επιτροπι 
αυτι και ο υπεφκυνοσ τθσ αποκικθσ κεωροφν το δελτίο αποςτολισ του υλικοφ και υπογράφουν το 
τυποποιθμζνο ζντυπο «πρωτόκολλο παραλαβισ και δελτίο ειςαγωγισ» που παράγεται από το 
μθχανογραφικό ςφςτθμα του Νοςοκομείου για το υλικό αυτό.  

H οριςτικι και ποιοτικι παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπι ποιοτικισ και οριςτικισ παραλαβισ 
(πρωτοβάκμια επιτροπι), που ςυγκροτείται 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 ποιοτικισ και οριςτικισ 
παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται εκ νζου ποςοτικόσ ζλεγχοσ, ποιοτικόσ ζλεγχοσ και παρακολουκείται θ 
καλι λειτουργία των υλικϊν. Εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ 
και θ παρακολοφκθςθ τθσ λειτουργίασ των υλικϊν γίνεται με τθ κζςθ των υλικϊν ςε δοκιμαςτικι χριςθ και 
λειτουργία για διάρκεια 30 θμερϊν. 

Θ επιτροπι ποιοτικισ και οριςτικισ παραλαβισ (πρωτοβάκμια επιτροπι), μετά τουσ προβλεπόμενουσ 
ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλο (ποιοτικισ – οριςτικισ παραλαβισ του υλικοφ ι απόρριψθσ του υλικοφ) 
ςφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 208 του ν. 4412/16, εντόσ 10 εργάςιμων θμερϊν μετά το πζρασ των 30 
θμερϊν από τθ κζςθ του υλικοφ ςε δοκιμαςτικι χριςθ και λειτουργία. 

Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με παρατθριςεισ, με βάςθ τουσ ελζγχουσ που 
πραγματοποίθςε θ επιτροπι ποιοτικισ-οριςτικισ παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για επανεξζταςθ 
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ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχουι ι αυτεπάγγελτα ςφμφωνα με 
τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον ανάδοχο. 

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

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

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

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

Θ ποιοτικι και οριςτικι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων ποιοτικισ-οριςτικισ παραλαβισ 
πραγματοποιείται εντόσ 10 εργάςιμων θμερϊν με το πζρασ 30 θμερϊν από τθν θμερομθνία κζςθσ των 
υλικϊν ςε δοκιμαςτικι χριςθ και λειτουργία ςτο χϊρο του Νοςοκομείου. 

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν επιτροπι 
ποιοτικισ-οριςτικισ 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 μπορεί 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 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. 

 

ΑΘΟ 5 ΚΥΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ 

Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από 
αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, εφόςον δεν 
φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι ςυντθριςει αυτά μζςα 
ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 
206 του ν. 4412/2016 με βάςθ τουσ ειδικοφσ όρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και παραπομπι ςτα αντίςτοιχα 
άρκρα τθσ διακιρυξθσ  

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

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

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

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

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
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Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ του 
αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

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

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

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

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

ΑΘΟ 6 ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ 

1.    Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ  

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

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

Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ διακιρυξθ, ο Ρρομθκευτισ, για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ, κατζκεςε τθν υπ’ αρικ. ………………..………/………-201… εγγυθτικι επιςτολι τ… 
…………………………………………………………………., ποςοφ ……………… ευρϊ, το οποίο αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό πζντε 
τοισ εκατό (5%) επί τθσ ςυvoλικισ ςυμβατικισ αξίασ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α.). Ο χρόνοσ ιςχφοσ 

τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ πρζπει να είναι αορίςτου, δθλαδι κα ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι τθσ ςτθν τράπεηα. 

Θ εγγυθτικι επιςτολι 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.  

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

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

2. Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται επίςθσ θ προςκόμιςθ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ λειτουργίασ 
για τθν αποκατάςταςθ των ελαττωμάτων που ανακφπτουν ι των ηθμιϊν που προκαλοφνται από 
δυςλειτουργία των ζργων ι των αγακϊν κατά τθν περίοδο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 72 παρ.2 του Ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 2,5% επί τθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
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Ο χρόvoσ ιςχφoσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ αυτισ κα πρζπει vα είvαι μεγαλφτερoσ κατά τρείσ (3) μιvεσ από 
τov ςυμβατικό χρόvo εγγφθςθσ καλισ λειτoυργίασ πoυ δόκθκε από τov πρoμθκευτι. 

Για το είδοσ …………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
ο ςυμβατικόσ χρόvoσ εγγφθςθσ καλισ λειτoυργίασ πoυ δόκθκε από τov πρoμθκευτι είναι ………………….. ζτθ 
από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ του πρωτοκόλλου ποιοτικισ-οριςτικισ παραλαβισ. 

Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ λειτουργίασ προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ’ 
ελάχιςτον τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ διακιρυξθσ και επιπλζον τον αρικμό και τον 
τίτλο τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του Ν. 
4412/2016.         

Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ επιτροπι 
ποιοτικισ και οριςτικισ παραλαβισ ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, 
ςτο οποίο αποφαίνεται για τθν καλι λειτουργία του υλικοφ και για τθ ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ 
απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ λειτουργίασ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν 
λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ και εφόςον το ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ 
τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ δεν περιλαμβάνει παρατθριςεισ για τθ λειτουργία του υλικοφ ι τθ ςυμμόρφωςθ 
του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ 
αναφζρονται παρατθριςεισ, θ επιςτροφι τθσ ωσ άνω εγγφθςθσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των 
παρατθριςεων. 

Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ, ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει 
τθν ολικι ι μερικι κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ λειτουργίασ. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από 
το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.      

 

ΑΘΟ 7 ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ 

Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι 
παραλαβι των υλικϊν. 

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

Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Λδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  
α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων 
επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 

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

γ) Ροςοςτό 2% Υπζρ του Κεφαλαίου Κοινωνικισ και Ανκρωπιςτικισ Αντίλθψθσ του Υπουργείου Υγείασ και 
Κοινων. Αλλθλεγγφθσ (άρκρο 3 εδ. εϋ  περ. εεϋ Ν. 3580/2007) 

δ) Ροςοςτό 0,06%, Υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν προςφυγϊν βάςει τθσ ΚΥΑ 1191/14.03.2017 
(ΦΕΚ 969/22.03.2017 Βϋ).   

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 
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Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 
αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ. 

 

ΑΘΟ 8 ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Θ παροφςα ςφμβαςθ ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ και από 
εκνικοφσ πόρουσ του ΡΔΕ. 

Θ δαπάνθ για τθν εν ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α.E : 9349.01 ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του 
οικονομικοφ ζτουσ 2017-2018 του Φορζα. Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του 
Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Δυτικι Μακεδονία 2014-2020» και του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων 
Επενδφςεων (αρικ. ενάρικ. Ζργου  2017/ΕΡ00510015 ) 

Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο ΣΑΕΡ 0051  με τίτλο: « Νζοσ Λατροτεχνολογικοσ  εξοπλιςμόσ  του   Γενικοφ 
Νοςοκομείου ΦΛΩΛΝΑΣ», (ΦΟΕΑΣ: ΓΕΝΛΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ ΦΛΩΛΝΑΣ), ςυνολικισ δαπάνθσ 194.610,00€ θ 
οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Δυτικι Μακεδονία 2014-2020»  ςυμφωνα με  το υπ αρ. 
πρωτ.  2599/10—7-2017  ζγγραφο τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ε.Ρ. Ρεριφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ 
και ζχει λάβει κωδικό ΟΡΣ 5007908  
Το ζργο είναι ενταγμζνο ςτο πλαίςιο του Άξονα Ρροτεραιότθτασ «Ρροϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ και 
καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ και κάκε διάκριςθσ (ΕΤΡΑ)» του Ε.Ρ. «Δυτικι  Μακεδονία 2014-2020»  
 

ΑΘΟ 9 ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

O Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να λαµβάνει κάκε πρόςφορο µζτρο αςφάλειασ και προςταςίασ για τθν 
αποτροπι ηθµιϊν ι φκορϊν και είναι υπεφκυνοσ για κάκε ηθµία ι βλάβθ προςϊπων, πραγµάτων ι 
εγκαταςτάςεων του νοςοκομείου ΦΛΩΛΝΑΣ, του προςωπικοφ του ι τρίτων και για τθν αποκατάςταςθ κάκε 
τζτοιασ βλάβθσ ι ηθµίασ που είναι δυνατόν να προξενθκεί κατά ι επ’ ευκαιρία τθσ εκτζλεςθσ τθσ Ρροµικειασ 
από τον Ρρομθκευτι, εφ’ όςον οφείλεται ςε πράξθ ι παράλειψθ αυτοφ.  

O Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να αςφαλίςει και να διατθρεί αςφαλιςµζνο το προςωπικό του ςτουσ αρµόδιουσ 
αςφαλιςτικοφσ οργανιςµοφσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ προµικειασ 

Ο προμθκευτθσ υποχρεουται για τθν τθρθςθ τθσ περιβαλλοντικθσ και εργατικθσ νομοκεςιασ ( αρκρο 18 του ν. 
4412)  

Ο προμθκευτθσ γνωριηει τισ υποχρεωςεισ περι δθμοςιοτθτασ των προμθκευομενων ειδων βαςει των εν ιςχυ 
κανονιςμων (Κανονιςμο ΕΕ 1303/2013 και τον Εκτελεςτικο Κανονιςμο (ΕΕ) 821/2-14.  

 

ΑΘΟ 10 ΤΕΧΝΙΚΘ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ 

Ο Ρρομθκευτισ διακζτει ςυγκροτθμζνθ Τεχνικι Υπθρεςία για τθν εγκατάςταςθ του υλικοφ και τθν πλιρθ 
εκπαίδευςθ-εκμάκθςθ του προςωπικοφ (χριςτεσ) του ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ. Επιπλζον υποχρεοφται να διακζτει 
μόνιμα κατάλλθλα εκπαιδευμζνο προςωπικό για τθν πλιρθ ςυντιρθςθ-επιςκευι του υλικοφ.  
 

 
ΑΘΟ 11 ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ 

Εφόςον ηθτθκεί από το Νοαοκομείο ο Ρρομθκευτισ αναλαμβάνει να εκπαιδεφςει δωρεάν το αρμόδιο 
προςωπικό του ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ (ιατροφσ-νοςθλευτζσ-τεχνικοφσ) τόςο ςτθν λειτουργία, χριςθ και κατανόθςθ 
των λειτουργιϊν του μθχανιματοσ, όςο και ςτθν αποτελεςματικότερθ εκμετάλλευςθ τθσ ανάπτυξθσ και 
απόδοςθσ, ποιοτικισ και ποςοτικισ αυτοφ.  
Ρζραν τοφτου, ο προμθκευτισ υποχρεοφται, άνευ πρόςκετθσ αμοιβισ, να επαναλάβει τθν ωσ άνω 
εκπαίδευςθ για ίδιο τουλάχιςτον χρονικό διάςτθμα με τθν αρχικι εκπαίδευςθ, όταν και εάν αυτό ηθτθκεί από 
το ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ, μζςα ςτθν διάρκεια τθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ.   
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ΑΘΟ 12 ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
 

Θ παροφςα Σφμβαςθ δφναται να τροποποιθκεί ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα του Ν.4412/016 Σε κάκε περίπτωςθ, κάκε πικανι τροποποίθςι τθσ Σφμβαςθσ πρζπει να τφχει 
τθσ προζγκριςθσ τθσ ΕΔΑ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ. 
 

                                    ΑΘΟ 13  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΟΥΣ ΛΥΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

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

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

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

 

ΑΘΟ 14 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - SERVICE 

Ο Ρρομθκευτισ 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 προςφερόμενου είδουσ.  
 

ΑΘΟ 15 ΑΡΟΙΨΘ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 

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. 

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. 

 

ΑΘΟ 16 ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΡΙΛΥΣΘ ΔΙΑΦΟΩΝ 

Θ Σφμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο και από τισ προβλεπόμενεσ διατάξεισ, όπωσ αυτζσ αναφζρονται 
ςτο προοίμιο  τθσ Διακιρυξθσ. 

 Σε περίπτωςθ διαφορϊν ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι τθν εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ι εξ' 
αφορμισ τθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι και ο Ρρομθκευτισ καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για τθ φιλικι επίλυςι 
τουσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν. Για κάκε διαφορά 
που δεν είναι δυνατό να επιλυκεί ςφμφωνα με τα παραπάνω οριηόμενα, αρμόδια κα είναι τα Δικαςτιρια . 

Δεν αποκλείεται όμωσ για οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, εφόςον ςυμφωνοφν και τα δφο μζρθ, να προβλεφκεί ςτθ 
ςφμβαςθ προςφυγι των ςυμβαλλομζνων, αντί ςτα Δικαςτιρια, 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 και τα οριηόμενα ςτθν παραπάνω 
παράγραφο. 
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Θ εν λόγω Σφμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο. 
Σε περίπτωςθ διαφορϊν, που ενδεχομζνωσ προκφψουν ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι τθν 
εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ι εξ’ αφορμισ τθσ, το ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ και ο Ρρομθκευτισ καταβάλλουν κάκε 
προςπάκεια για τθ φιλικι επίλυςι τουσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν 
ςυναλλακτικϊν θκϊν πάντα υπό το πρίςμα τθσ προςταςίασ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ. 
Σε περίπτωςθ αδυναμίασ εξεφρεςθσ κοινά αποδεκτισ λφςθσ αποκλειςτικά αρμόδια είναι τα Ελλθνικά 
Δικαςτιρια. 

 
ΑΘΟ 17 ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Για όλα τα λοιπά κζματα αναφορικά με τθν προμικεια θ οποία πραγματοποιείται με τθν παροφςα Σφμβαςθ, 
ιςχφουν οι όροι τθσ διακιρυξθσ 12/2017  και τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ …../…….... κακϊσ και τα 
αναφερόμενα ςτο Ν.4412/2016 , των οποίων ο Ρρομθκευτισ ζλαβε γνϊςθ και δζχκθκε αυτοφσ 
ανεπιφφλακτα, ςε ςυνδυαςμό προσ τουσ όρουσ τθσ  διακιρυξθσ   12/2017  και τθν προςφοράσ του.  
Θ παροφςα ςφμβαςθ υπό μορφιν ςχεδίου και αφοφ ςυμπλθρϊκθκε ςτα κενά τθσ ζτυχε τθσ προζγκριςθσ τθσ 
Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ του Ε.Ρ. Ρεριφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ με το αρ. πρωτ ….…/…….… ζγγραφό 
τθσ.  
Θ παροφςα Σφμβαςθ, αφοφ διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται νόμιμα από τουσ ςυμβαλλόμενουσ ςε 
τρία όμοια πρωτότυπα.. 
Από τα παραπάνω τρία πρωτότυπα το μεν ζνα κατατζκθκε ςτο αρμόδιο γραφείο του ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ, το 
δεφτερο παρζλαβε ο Ρρομθκευτισ, το δε τρίτο (ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι) αποςτζλλεται ςτθν ΕΔΑ 
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ. 

 

 
ΟΛ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΛ 

 

 

 

                   ΓΛΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ                 ΓΛΑ ΤΟΝ ΡΟΜΘΚΕΥΤΘ 

 

 

 

 

                              (Υπογραφι)                 (Υπογραφι) 
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