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ΕΛΛΘΝΙΚΘ  ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                                                          

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ        

3
θ
 Υ. ΡΕ.ΔΥΤΙΚΘΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΙΝΑΣ  

ΕΛΕΝΘ Θ. ΔΘΜΘΤΙΟΥ      

Τμιμα: Οικονομικό 

Γραφείο : Ρρομθκειϊν                                  

Ρλθροφορίεσ: ΤΣΩΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  

Τθλ.: 23853/50266 

Φαξ: 23850/22175 

Ταχ. ΕΓΝΑΤΙΑΣ 9  

Τ.Κ. 53100 ΦΛΩΙΝΑ  

Email: sprom@nosflorinas.gr 

ΑΦΜ: 999669027 Δ.Ο.Υ. ΦΛΩΙΝΑΣ  

 

ΔΙΑΚΘΥΞΘ Αρικμ.   38 /2018 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

Για τθν προμικεια  ενόσ « ΡΛΘΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΟΤΘΜΑΤΟΣ για τισ ανάγκεσ του νοςοκομείου,  με 

κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά με βάςθ τθν τιμι (Ωαμθλότερθ 

Τιμι), ,   

Ρροχπολογιηόμενθσ  δαπάνθσ   40000  €   ςυμπεριλαμβανομζνου  Φ.Ρ.Α    (ΚΑΕ 7127 ). CPV 33172100 

   

 

 



ΑΔΑ: ΩΗ6246907Ι-ΑΣΧ



2 
 

 

Το Γενικό Νοςοκομείο Φλϊρινασ   ζχοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ : 

 

1.1 Του Ν.3329/2005 (ΨΕΚ 81/4.4.2005) Ρερί Εκνικοφ Συςτιματοσ Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ 

όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

1.2 Του Ν.3580/2007 «Ρρομικειεσ Ψορζων εποπτευομζνων από το Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και 

άλλεσ διατάξεισ» (ΨΕΚ Αϋ134/18-6-2007). 

 1.3 Του Ν. 3918/2011 (ΨΕΚ 31/Α/2011) «Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα υγείασ και άλλεσ διατάξεισ»  

1.4 Του Ν.3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων  των  κυβερνθτικϊν  

διοικθτικϊν  και  αυτοδιοικθτικϊν  οργάνων  ςτο  διαδίκτυο»  «Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ.(Α-112). 

1.5.  Του Ν. 3886/2010 (ΨΕΚ Αϋ 173/30.9.2010) «Δικαςτικι προςταςία κατά τθ ςφναψθ δθμόςιων ςυμβάςεων», ζτςι 

όπωσ τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου 63 του Ν.4055/2012 (ΨΕΚ Α’51/2012)  

1.6 Toυ Ν. 2362/1995 «Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου των δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ»   (Ψ.Ε.Κ.   Αϋ   

247/27-11-1995),   όπωσ   ιςχφει   με   τον   4270/2014   (ΨΕΚ   143/τ. Αϋ/28.06.2014) Αρχζσ  δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ 

και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ   2011/85/ΕΕ) − δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ 

1.7 Του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ (Κ.Δ.Δ.), όπωσ ιςχφει, ο οποίοσ ζχει κυρωκεί με το άρκρο πρϊτο του Ν. 

2690/1999 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (Ψ.Ε.Κ. Αϋ 45/9-3-1999). 

1.8 Του Ν. 4072/2012 (ΨΕΚ 86 Α’/11-04-2012) «Βελτίωςθ επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ –Νζα εταιρικι μορφι- Σιματα- 

Μεςίτεσ Ακινιτων- φκμιςθ Κεμάτων ναυτιλίασ, λιμζνων και αλιείασ και άλλεσ διατάξεισ, Μζροσ Δεφτερο, Νζα εταιρικι 

μορφι: Λδιωτικι Κεφαλαιουχικι Εταιρία (ΛΚΕ)  

1.9 Του Ν. 4250/2014 (ΨΕΚ 74/τ. Αϋ) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και 

Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα – Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ 161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ».  

1.10 Του Ν. 4254/2014 «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του ν. 

4046/2012 και άλλεσ διατάξεισ»  

1.11 Του Ν.4013/2011 (ΨΕΚ 204/τ.Α’/15-09-2011) Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων  Συμβάςεων όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει 

          1.12. Του Ν. 4254/2014 «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του ν. 

4046/2012 και άλλεσ διατάξεισ» 

1.13.  Του N. 4412/2016 (ΨΕΚ 47/τ. Αϋ/08.08.2016) Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και  Υπθρεςιϊν 

(προςαρμογι ςτισ οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ). 

 

            1.14.  Του Ν. 4441/2016 (ΨΕΚ 227/τ. Αϋ/06.12.2016) Απλοποίθςθ διαδικαςιϊν ςφςταςθσ επιχειριςεων, άρςθ 

κανονιςτικϊν εμποδίων ςτον ανταγωνιςμό και λοιπζσ διατάξεισ 

    1.15 Του N.4472/2017 (ΦΕΚ 74/A/2017) «ςυνταξιοδοτικζσ διατάξεισ Δθμοςίου και τροποποίθςθ διατάξεων του ν. 

4387/2016, μζτρα εφαρμογισ των δθμοςιονομικϊν ςτόχων και μεταρρυκμίςεων, μζτρα κοινωνικισ ςτιριξθσ 

καιεργαςιακζσ ρυκμίςεισ, Μεςοπρόκεςμο Ρλαίςιο Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ 2018-2021 και λοιπζσ διατάξεισ 

2. Τισ Αποφάςεισ 
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2.1  Τθν υπ' αρικ. 158/2016 Απόφαςθ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων  Συμβάςεων (ΨΕΚ Β 3698/16.11.2016) 

Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ   (ΤΕΥΔ) 

2.2..  Τθν     προυπολογθςκιςα   δαπάνθ θ οποία  ανζρχεται ςτο ποςό των   40000€ ενςωματομενο το ΨΡΑ 24%.  

2.3 Το Κριτιριο κατακφρωςθσ  τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ, 

(Ωαμθλότερθ Τιμι), 

 

2.4  Τθν υπ αρ 4661/14-9-2016  ζγγραφο τθσ ΕΡΥ (  απόςπαςμα πρακτικοφ 88/7/9/2016  αναφορικά με τθν διαδικαςία 

τεχνικϊν προδιαγραφϊν )  

2.5 Τθν ανάγκθ  για τθν προμικεια   ενόσ ΡΛΘΟΥΣ ΑΝΑΛΣΚΘΣΛΟΛΟΓΛΚΟΥ ΣΥΓΚΟΤΘΜΑΤΟΣ.  

2.6  Το υπ αρ 5505/29-9-2018  ζγγραφο τθσ Τεχνικισ  υπθρεςίασ για τθν  ςυγκρότθςθ επιτροπισ ςφνταξθσ τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν.   

2.7 Τθν υπ αρ 205/28-9-2018 ( ΑΔΑ ΫΣΥΕ46907Λ-ΡΚΘ) απόφαςθ του Διοικθτι με τθν οποία ορίςτθκε  θ  επιτροπι 

ςφνταξθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν για τον αναιςκθςιολογικι ςυγκρότθμα 

  2.8  Το  ζγγραφο τθσ 5-9-2018  τθσ Βιοιατρικθσ υπθρεςίασ  προσ  το γραφείο προμθκειϊν με το οποίο διαβιβάηει τισ 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ του  ΑΝΑΛΣΚΘΣΛΟΛΟΓΛΚΟΥ ΣΥΓΚΟΤΘΜΑΤΟΣ 

2.9 Το υπ αρ 5159/7-9-2018 αίτθμα  του γραφείου προμθκειϊν για διαβοφλευςθ τεχνικϊν προδιαγραφϊν ςτο ΕΣΘΔΘΣ  

2.10  Τισ παρατθριςεισ των  εταιριϊν που ςυμμετειχαν  ςτθν διαβοφλευςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν  

-2.11 To υπ αρ  6497/1-11-2018 ζγγραφο τθσ Βιοιατρικθσ υπθρεςίασ με το οποίο διαβίβαηε τισ νζεσ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ μετά από διαβοφλευςθ.  

2.12 Τθν υπ αρ 225/12-11-2018 κζμα 1 (ΑΔΑ  6ΞΗ146907Λ-ΩΚΚ) με τθν οποία εγκρίκθκαν οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ μετά 

από διαβοφλευςθ .  

2.5 Τθν υπ’ αρικμ  237/26-1-2018 ΚΕΜΑ  6 ( ΑΔΑ  61Ψ0469071-034.) απόφαςθ  του ΔΣ με τθν οποία εγκρίκθκε θ 

διενζργεια του εν λόγο διαγωνιςμοφ  και ορίςτθκε θ   επιτροπι  αξιολόγθςθσ  αυτοφ . 

2.7  Τθν  υπ αρ237/27-11-2018 )   ΜΕ ΑΔΑΜ 18REQ004074251  KAI ADA  6ΞΒΞ46907Λ-4ΤΑΡΟΨΑΣΘ ΑΝΑΛΘΪΘ  

ΥΡΟΩΕΫΣΘΣ  

ΡΟΚΘΥΣΣΟΥΜΕ 

 

        Συνοπτικό διαγωνιςμό  με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από 

οικονομικισ άποψθσ προςφορά με βάςθ τθν τιμι (Ωαμθλότερθ Τιμι), για τθν ανάδειξθ  χορθγθτι  προμικειασ  ε ν ό σ  

ΡΛΘΕΣ  ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΟΤΘΜΑΤΟΣ  ςφμφωνα με τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ και τουσ Γενικοφσ Προυσ 

του Νοςοκομείου. Ρροχπολογιηόμενθσ  δαπάνθσ    40000  €   ςυμπεριλαμβανομζνου  Ψ.Ρ.Α    (ΚΑΕ  7127). CPV33172100 

Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

 

1. Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί     φςτερα από προκεςμία      τουλάχιςτον   δϊδεκα θμερϊν  (12) από τθν 
θμερομθνία δθμοςίευςθσ  ςτθν  ΔΙΑΥΓΕΙΑ  – το ΚΘΔΜΘΣ . 

2. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ  ,  ςτθν αναφερόμενθ διεφκυνςθ.  

 

3. Οι προςφορζσ κα κατατεκοφν  μζχρι  τθν  καταλθκτικι θμερομθνία  και  ϊρα  που  ορίηει  θ  παροφςα  
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διακιρυξθ,  ςτθν  Ελλθνικι  γλϊςςα,  ςε  ςφραγιςμζνο φάκελο,   
 

4. Οι ςυμμετζχοντεσ,  υποβάλουν    τθν προςφορά τουσ, ςε «φάκελο»  με  περιεχόμενο  δφο  (2)  (υπο)φακζλουσ  (α)  
ζνασ (υπο)φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά» και (β) ζνασ (υπο)φάκελοσ 
με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά». 
Να κατατεκεί  Βεβαίωςθ  ότι θ τιμζσ που δίνουν είναι ςφμφωνεσ  με αυτζσ του παρατθρθτθρίου τιμϊν( εάν 
υπαρχουν) 

 

5. Απαγορεφεται  θ υποβολι εναλλακτικϊν  προςφορϊν . Τυχόν υποβλθκείςεσ εναλλακτικζσ προςφορζσ 
απορρίπτονται  

 
6. Για ότι δεν προβλζπεται από τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, ιςχφουν οι διατάξεισ περί προμθκειϊν του Δθμοςίου και 

των Ν.Ρ.Δ.Δ.  του Ν. 4412/2016 
 

7.  Θ Αποςφράγιςθ των προςφορϊν  μπορεί να γίνει  ςε μια ςυνεδρίαςθ     ενιαία χωρίσ  διάκριςθ ςταδίων 
/φάςεων(αξιολόγθςθ   δικαιολογθτικϊν  ςυμμετοχισ – τεχνικισ    και οικονομικισ προςφοράσ ) ςφμφωνα  με τον Ν4412 
άρκρο 117  παρ 3. Και κα κατατεκεί ςτο ΔΣ του ΓΝΦ ΕΝΑ  ΡΑΚΤΙΚΟ    

 

8.  Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ διαγωνιηόμενουσ για χρονικό διάςτθμα 180 θμερϊν   από τθν επόμενθ τθσ 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.  

    Εάν οι διαγωνιηόμενοι κλθκοφν να παρατείνουν τθν ιςχφ των προςφορϊν τουσ, ςφμφωνα με τον Ν. 4412/2016, 

άρκρο 97, παρ. 4 και αποδεχκοφν τθν παράταςθ, οι προςφορζσ τουσ ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν και για το επιπλζον 

αυτό χρονικό διάςτθμα  

 

9. Θ χρονικι ιςχφσ τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  90 θμερϊν  
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ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΛΔΟΣ ΔΛΑΓΫΝΛΣΜΟΥ 

Ανοιχτόσ Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ με ςφραγιςμζνεσ 

προςφορζσ   για τθν προμικεια  ενόσ «ΡΛΘΕΣ 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΟΤΘΜΑΤΟΣ  

ΚΛΤΘΛΟ ΚΑΤΑΚΥΫΣΘΣ 
Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά μόνο βάςει τιμισ( χαμθλότερθ τιμι )  

ΩΟΝΟΣ ΔΘΜΟΣΛΕΥΣΘΣ (ΚΘΜΔΘΣ & ΔΛΑΥΓΕΛΑ ) 

 

27/11/2018  

ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΔΛΕΝΕΓΕΛΑΣ  ΔΛΑΓΫΝΛΣΜΟΥ  

Θμερομθνία 13/12/2018. 

Θμζρα: ΡΕΜΡΤΘ  

άρα: 11:00 π.μ. 

 ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΨΟΫΝ  

Θμερομθνία  27-11-2018 . 

Θμζρα: ΤΛΤΘ  

άρα: 1:00 π.μ. 

 ΚΑΤΑΛΘΤΛΚΘ  ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ  ΥΡΟΒΟΛΘΣ 

ΡΟΣΨΟΫΝ  

Θμερομθνία  12/12/2018  

Θμζρα:  ΤΕΤΑΤΘ  

άρα: 1.00 π.μ.                                                                            

ΤΟΡΟΣ ΔΛΕΝΕΓΕΛΑΣ   Γραφείο Ρρομθκειϊν  

ΡΕΛΓΑΨΘ ΕΛΔOYΣ ΡΛΘΘΣ ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΚΟ  ΣΥΓΚΟΤΘΜΑ 

ΚΫΔΛΚΟΣ CPV CPV33172100. 

ΨΟΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ - ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΩΘ 

Γενικό Νοςοκομείο ΨΛΫΛΝΑΣ .  

(Κωδικόσ ΝUTS: GR 533 .) 

ΥΡΘΕΣΛΑ ΓΛΑ ΤΘΝ ΟΡΟΛΑ ΡΟΟΛΗΟΝΤΑΛ ΤΑ ΥΡΟ 

ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΕΛΔΘ 
Γενικό Νοςοκομείο  ΨΛΫΛΝΑΣ 
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ΡΟΧΡΟΛΟΓΛΣΚΕΛΣΑ ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ ΨΡΑ    40000€ 

ΡΟΧΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΡΟΥ ΒΑΥΝΕΛ Τον προχπολογιςμό του Νοςοκομείου – ΚΑΕ 7127 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ  TEM 

ΔΕΛΓΜΑ  ΚΑΤΑΚΕΣΘ  ΟΩΛ    

ΡΟΣΟΤΘΤΑ (ωσ παρακάτω πίνακασ ειδϊν) ΡΑΑΤΘΜΑ  B  

ΔΛΑΚΕΛΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 90 θμερϊν 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ Γενικό Νοςοκομείο ΨΛΫΛΝΑΣ (Κωδικόσ ΝUTS: GR  533 .) 

ΚΑΤΘΣΕΛΣ ΕΡΛ ΤΘΣ ΤΛΜΘΣ ΤΫΝ ΕΛΔΫΝ 

Οι τιμζσ υπόκεινται ςτισ υπζρ του Δθμοςίου και τρίτων 

νόμιμεσ κρατιςεισκαι ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα 

νομοκεςία  

ΨΟΟΣ ΕΛΣΟΔΘΜΑΤΟΣ 

 

Κατά τθν πλθρωμι παρακρατείται φόροσ ειςοδιματοσ 

ςφμφωνα με το άρκρο 24 του Ν. 2198/94. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ 

Αντικείμενο τθσ διακιρυξθσ είναι θ προμικεια  ενόσ «ΡΛΘΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΟΤΘΜΑΤΟΣ για τθν κάλυψθ αναγκϊν 

του Γενικoφ Νοςοκομείου ΨΛΫΛΝΑΣ (Κωδικόσ ΝUTS  533 .) 

Κριτιριο Αξιολόγθςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ, ( ΩΑΜΘΛΟΤΕΘ ΤΛΜΘ )  . 

 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ   Γ.   ΤΟΡΟΣ – ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

 
 

Τόποσ – Χρόνοσ διενζργειασ -  Τρόποσ Λιψθσ Εγγράφων, Διευκρινίςεων 
 

 

ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 

ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 

ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΤΘΣ 

ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ ΣΤΘ ΔΙΑΥΓΕΙΑ – 

ΚΘΔΜΘΣ  

 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 

ΕΝΑΞΘΣ 

ΥΡΟΒΟΛΘΣ 

ΡΟΣΦΟΩΝ 

ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 

ΥΡΟΒΟΛΘΣ 

ΡΟΣΦΟΩΝ 

ΓΕΝΛΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ 

ΨΛΫΛΝΑΣ . 

 
27/11/2018  

 
Θμερομθνία 27-11-2018 

Θμζρα: ΤΛΤΘ 

άρα: 1.00 π.μ. 

 
Θμερομθνία   12/12/2018  

Θμζρα:  ΤΕΤΑΤΘ  

άρα: 1.00 π.μ.                                                                            
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     Ρροςφορζσ που υποβάλλονται μετά τθ λιξθ του παραπάνω χρόνου δεν αποςφραγίηονται  

          Το  πλιρεσ  τεφχοσ  τθσ  διακιρυξθσ  ζχει  δθμοςιευτεί  ςτο  ΚΘΜΔΘΣ- ΔΛΑΥΓΕΛΑ  Οι   φάκελοι   των   προςφορϊν   υποβάλλονται         

ςτο   πρωτόκολλο   τθσ   Υπθρεςίασ,   ςτθν  αναφερόμενθ   διεφκυνςθ  

Οι προςφορζσ υποβάλλονται  με : 

(α) με κατάκεςι τουσ ςτο πρωτόκολλο τθσ Υπθρεςίασ,  είτε 
(β)  με ταχυδρομικι αποςτολι μζςω ςυςτθμζνθσ επιςτολισ ι με courier προσ τθν Υπθρεςία. Σε περίπτωςθ αποςτολισ 
(ταχυδρομικισ ι courier) ι κατάκεςθσ ςτο πρωτόκολλο, περιπτϊςεισ α και  β   άνω,  οι  φάκελοι  των  προςφορϊν  γίνονται  
δεκτοί  εφόςον  ζχουν  πρωτοκολλθκεί  ςτο     πρωτόκολλο τθσ Υπθρεςίασ,το αργότερο μζχρι τθν   θμερομθνία  διενζργειασ  
διαγωνιςμοφ,  δθλαδι  μζχρι  και  τισ 12/12/2018  Θμζρα:  ΤΕΤΑΤΘ    Ϊρα: 1.00 π.μ  
    Θ Υπθρεςία δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν   ελλείψεισ   του  περιεχομζνου   των  προςφορϊν   που   αποςτζλλονται  ταχυδρομικά   
οφτε  για κακυςτεριςεισ  ςτθν  άφιξι  τουσ.  Δεν  κα  παραλθφκοφν  φάκελοι  ι  άλλα  ζγγραφα  από  οποιοδιποτε ταχυδρομικό 
κατάςτθμα, ακόμα και αν θ Υπθρεςία ειδοποιθκεί εγκαίρωσ. 

Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν Υπθρεςία. με οποιονδιποτε τρόπο πριν από τθν ωσ άνω θμερομθνία και  ϊρα,   δεν  

αποςφραγίηονται  αλλά  πρωτοκολλϊνται  και  φυλάςςονται   από   τθν   Υπθρεςία   και παραδίδονται ςτθν  Επιτροπι  

Διαγωνιςμοφ  προ  τθσ  εκπνοισ  τθσ προκεςμίασ παραλαβισ προςφορϊν που ορίηεται ςτο εδάφιο β. Θ παραλαβι μπορεί να 

ςυνεχιςτεί και μετά τθν ϊρα λιξθσ, αν θ υποβολι, που  ζχει  εμπρόκεςμα  αρχίςει,  ςυνεχίηεται  χωρίσ  διακοπι  λόγω  του  

πλικουσ  των  προςελκόντων  ενδιαφερομζνων οικονομικϊν φορζων. Θ λιξθ τθσ παραλαβισ κθρφςςεται επίςθσ από τον 

πρόεδρο του αρμοδίου γνωμοδοτικοφ οργάνου, με προειδοποίθςθ ολίγων λεπτϊν τθσ ϊρασ και μετά τθν κιρυξθ τθσ λιξθσ δεν 

γίνεται δεκτι άλλθ προςφορά. 

Για  τυχόν  προςφορζσ  που  υποβάλλονται  εκπρόκεςμα,  θ  Επιτροπι  Διαγωνιςμοφ  ςθμειϊνει  ςτο πρακτικό τθσ τθν 

εκπρόκεςμθ υποβολι (ακριβι ϊρα που περιιλκε θ προςφορά ςτθν κατοχι τθσ ι τθνακριβι ϊρα που παρελιφκθ θ 

ςυςτθμζνθ επιςτολι από τθν Υπθρεςία. ι ακριβι ϊρα που κατατζκθκε ςτο πρωτόκολλο τθσ Υπθρεςίασ) και τισ απορρίπτει ωσ μθ 

κανονικζσ. 

 

Θ Υπθρεςία 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)   Πταν,   για   οποιονδιποτε   λόγο,   πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα ζγκαιρα δεν ζχουν 

παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν παραλαβι των προςφορϊν, β) Πταν τα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ είναι ανάλογθ με τθ  ςπουδαιότθτα των 

πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των αλλαγϊν. Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν  ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία 

για τθν προετοιμαςία κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται από τθν Υπθρεςία να παρατείνει τισ προκεςμίεσ. 

 

 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ Δ 

 

 

                                                      ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ -ΕΙΔΘ –ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ  - ΔΑΡΑΝΘ 

 

Είδοσ  Ροςότθτα  Τιμι 
/τεμ  

ΦΡΑ  ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΔΑΡΑΝΘ 
ΜΕ ΦΡΑ  

ΡΛΘΕΣ ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΚΟ 
ΜΘΧΑΝΘΜΑ  

1 32258 7741 40000 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ  

ΡΛΘΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΟΤΘΜΑΤΟΣ  

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

 

1. Το υπό προμικεια αναιςκθςιολογικό ςυγκρότθμα κα πρζπει να είναι αμεταχείριςτο, ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, κατάλλθλο για 
χριςθ ςε αςκενείσ όλων των θλικιϊν (ενιλικεσ, παιδιά, νεογνά), χωρίσ καμία αλλαγι των υδατοπαγίδων του και των 
γραμμϊν δειγματολθψίασ, για ευκολία χριςθσ και οικονομικό όφελοσ του νοςοκομείου. 

2. Να φζρεται ςε τροχιλατθ βάςθ με ςφςτθμα πζδθςθσ του ίδιου καταςκευαςτικοφ οίκου και να διακζτει αποκθκευτικό χϊρο, 
επιφάνεια γραφισ με φωτιςμό ρυκμιηόμενθσ κατά προτίμθςθ ζνταςθσ, επιφάνεια για τθν τοποκζτθςθ μόνιτορ ι άλλων 
ςυςκευϊν και ρευματολιπτεσ για τθν τροφοδοςία περιφερικϊν ςυςκευϊν.  
 

3. Να αποτελείται από τα ακόλουκα: 
α. Κυρίωσ μθχάνθμα αναιςκθςίασ 

β. Αναπνευςτιρα και μόνιτορ αναπνευςτιρα (αναπνευςτικϊν παραμζτρων) 

γ. Μόνιτορ παρακολοφκθςθσ ηωτικϊν παραμζτρων 
 

4. Το λογιςμικό όλου του προςφερόμενου παραπάνω εξοπλιςμοφ να είναι ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

Β. ΚΥΙΩΣ ΜΘΧΑΝΘΜΑ ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΑΣ 

 

1. Να φζρει ςωλινεσ με μθ ανταλλάξιμεσ ςυνδζςεισ για τροφοδοςία από κεντρικι παροχι αερίων Ο2, Ν2Ο και πεπιεςμζνου 
αζρα ςυμβατοφσ με το ςφςτθμα παροχισ αερίων του Νοςοκομείου. Επίςθσ, να φζρει  εφεδρικό ςφςτθμα τροφοδοςίασ Ο2 
και Ν2Ο με κωδικοποίθςθ Pin Index με τισ αντίςτοιχεσ φιάλεσ.  
 

2. Να διακζτει ψθφιακά μανόμετρα και ψθφιακζσ ενδείξεισ ςτθν οκόνθ του μθχανιματοσ, ι αναλογικά μανόμετρα, για τθν 
πλθροφόρθςθ του χειριςτι αναφορικά με τθ ςωςτι τροφοδοςία του μθχανιματοσ από τθν κεντρικι παροχι αερίων και των 
φιαλϊν. 

 
3. Να διακζτει θλεκτρονικό μίκτθ χοριγθςθσ και ρφκμιςθσ φρζςκων αερίων από τουλάχιςτον 0,3 lt/min ζωσ 15lt/min 

τουλάχιςτον, ικανό για τθν κάλυψθ των απαιτιςεων τθσ Low και Minimal Flow αναιςκθςίασ.  
Να διακζτει τθ δυνατότθτα απευκείασ ρφκμιςθσ: 

α. του ποςοςτοφ Ο2 των φρζςκων αερίων,  

β. τθσ ςυνολικισ ροισ φρζςκων αερίων 

  
4. Να διακζτει ςφςτθμα εξαςφάλιςθσ ελάχιςτθσ ςυγκζντρωςθσ Ο2 ςτα φρζςκα αζρια όχι μικρότερθσ του 25% όταν επιλζγεται 

μίγμα φρζςκων αερίων Ο2/Ν2Ο. Στθν περίπτωςθ πτϊςθσ τθσ πίεςθσ του Ο2 το μθχάνθμα να μεταπίπτει αυτόματα ςε 
λειτουργία με πεπιεςμζνο αζρα.  

 
5. Να διακζτει αυτόματθ ανάλυςθ των περιπτϊςεων ςυναγερμϊν, αποκλίςεων ι δυςλειτουργιϊν και αυτόματθ κατάταξθ και 

απεικόνιςι τουσ, ανάλογα με τθ ςπουδαιότθτά τουσ. Να διακζτει απαραιτιτωσ οπτικοακουςτικό ςυναγερμό για: α). μθ 
ςωςτι πίεςθ τροφοδοςίασ Ο2 β). κατά λεπτό αεριςμό γ). πίεςθ αεραγωγϊν δ). διαρροι 
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6. Να φζρει ςφςτθμα προςαρμογισ δφο (2) ενεργϊν εξατμιςτιρων για χοριγθςθ αναιςκθτικϊν αερίων, με διάταξθ αςφαλείασ 
που να αποκλείει τθν ταυτόχρονθ ενεργοποίθςθ και των δφο εξατμιςτιρων.  

 
7. Να διακζτει κφκλωμα επανειςπνοισ: 

α. με κάνιςτρο νατραςβζςτου πολλαπλϊν χριςεων, μεγάλθσ χωρθτικότθτασ για πολφωρεσ επεμβάςεισ. Να δζχεται και να 
προςφερκοφν προσ επιλογι κάνιςτρα μίασ χριςεωσ για τισ περιπτϊςεισ ςθπτικϊν περιςτατικϊν. 
β. κερμαινόμενο κφκλωμα ι ςφςτθμα αντίςτοιχθσ αποδεδειγμζνθσ τεχνολογίασ, για τθν αποφυγι ςυμπφκνωςθσ υδρατμϊν 
εντόσ αυτοφ κατά τθ διάρκεια τόςο τθσ κλαςικισ, όςο τθσ Low Flow και τθσ Minimal Flow αναιςκθςίασ. 
γ. με βαλβίδα αςφαλείασ πίεςθσ αςκενι, κατά προτίμθςθ με δυνατότθτα ταχείασ εκτόνωςθσ.  
  

8. Δυνατότθτα χοριγθςθσ 100% οξυγόνου με χειροκίνθτο αεριςμό μζςω διαβακμιςμζνου μθχανικοφ ρυκμιςτι ροισ, ςε 
περίπτωςθ πτϊςθσ τθσ θλεκτρικισ τροφοδοςίασ και εξάντλθςθσ και τθσ μπαταρίασ.  
 

9. Να ανιχνεφει, να αναγνωρίηει και να μετρά αυτόματα τθ ςυγκζντρωςθ του χορθγοφμενου πτθτικοφ αναιςκθτικοφ. Να ζχει 
δυνατότθτα ταυτόχρονθσ ανίχνευςθσ δφο πτθτικϊν με απεικόνιςθ των ςυγκεντρϊςεϊν τουσ.   
 

10. Να πραγματοποιεί πλιρθ αυτόματο ζλεγχο των θλεκτρονικϊν και μθχανικϊν ςυςτθμάτων του και ζλεγχο διαρροϊν πριν 
τεκεί ςε κανονικι λειτουργία. Να αναφερκεί ο χρόνοσ πραγματοποίθςθσ του αυτοελζγχου.  

 
11. Να διακζτει επιπρόςκετθ, ενςωματωμζνθ ζξοδο οξυγόνου με ροι ρυκμιηόμενθ, για οξυγονοκεραπεία (μάςκεσ venturi κλπ). 

 

12. Να διακζτει ςφςτθμα απαγωγισ αερίων (scavenging system) αποτελοφμενο από δοχείο ςυλλογισ αναιςκθτικϊν αερίων με 

ενςωματωμζνο δείκτθ τθσ απορροφθτικισ ικανότθτασ τθσ απαγωγισ τθσ αίκουςασ και ςωλινα απαγωγισ εφκαμπτο 

τουλάχιςτον 4 μζτρων με κατάλλθλο ςυνδετικό για το ςφςτθμα απαγωγισ του χϊρου εγκατάςταςθσ.  

 

13. Να διακζτει αναρρόφθςθ βρόχων (με αζρια μθχανιματοσ). 

 

14. Να διακζτει ζξοδο φρζςκων αερίων για ςφνδεςθ εξωτερικϊν κυκλωμάτων μθ επανειςπνοισ    

       (π.χ. Magill, Mapleson). Στθν περίπτωςθ αυτι τα φρζςκα αζρια να διζρχονται από τον εξαερωτιρα             του πτθτικοφ 

αναιςκθτικοφ. 

 

Γ. ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΘΑΣ 

 

1. Να είναι απαραίτθτα ςφγχρονθσ, προθγμζνθσ τεχνολογίασ, θλεκτρονικά ελεγχόμενοσ, με ςυνεχόμενθ ειςπνευςτικι ροι 
μεγαλφτερθ των 160 L/min και να λειτουργεί: 
α. θλεκτρικά υπό τάςθ 220V/50Hz και πνευματικά με αζρα ι και O2 ι  
β. αμιγϊσ θλεκτρικά υπό τάςθ 220V/50Hz 
 Να αναφερκεί θ τεχνολογία του αναπνευςτιρα. Να αναφερκεί το πρωτεφον και το δευτερεφον αζριο κακϊσ και θ μζςθ 
κατανάλωςθ αερίου οδιγθςθσ (για τθν πρϊτθ περίπτωςθ). Σε κάκε περίπτωςθ, να διακζτει ενςωματωμζνθ 
επαναφορτιηόμενθ μπαταρία που να προςδίδει αυτονομία τουλάχιςτον τριάντα (30) λεπτϊν.   
 

2. Τα μζρθ του ςυςτιματοσ επανειςπνοισ που επιμολφνονται από εκπνεόμενα αζρια να αποςτειρϊνονται ςε κλίβανο ατμοφ 
(ςυμπεριλαμβανομζνου των αιςκθτιρων ροισ). Θ αποςυναρμολόγθςθ/ςυναρμολόγθςθ τουσ να είναι εφκολθ. Να 
επιςυναφκοφν οι επίςθμεσ οδθγίεσ αποςυναρμολόγθςθσ/ςυναρμολόγθςθσ όλων των αντίςτοιχων μερϊν, του εγχειριδίου 
χριςθσ/απολφμανςθσ-αποςτείρωςθσ του καταςκευαςτι. 
 

3. Να εκτελεί τουσ παρακάτω τρόπουσ αεριςμοφ: 
α. αυτόματο (Spontaneous Breathing) και χειροκίνθτο αεριςμό (Manual Ventilation) 
β. μθχανικό αεριςμό ελεγχόμενου όγκου (Volume Control Ventilation VCV)  
γ. μθχανικό αεριςμό ελεγχόμενθσ πίεςθσ (Pressure Control Ventilation PCV)  
δ. ςυγχρονιςμζνο διαλείποντα υποχρεωτικό αεριςμό (Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation SIMV)  
ε. αεριςμό υποςτιριξθσ πίεςθσ (Pressure Support) με δυνατότθτα ελζγχου του τερματιςμοφ ειςπνοισ 
ςτ. αυτόματο αεριςμό ςυνεχοφσ κετικισ πίεςθσ (CPAP) 
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η. αεριςμό ςυνδυαςμοφ όγκου και πίεςθσ. (VC-Autoflow ι PRVC ι αντίςτοιχο) 
 

4. Να διακζτει δυνατότθτα ρφκμιςθσ από το χριςτθ για: 
α. Συχνότθτα αναπνοϊν ζωσ 100 bpm ι μεγαλφτερθ 
β. Σχζςθ Λ : Ε από 1:6 ζωσ 4:1 τουλάχιςτον  
γ. Αναπνεόμενο όγκο (VT) από 20 ml ι μικρότερο ζωσ και 1.800 ml τουλάχιςτον.  
δ. Ρίεςθ PEEP τουλάχιςτον ζωσ 30 cm H2O 
ε. Ωρόνο Plateau (%)  
ςτ. Μζγιςτθ ειςπνευςτικι πίεςθ ζωσ 70 cm H2O τουλάχιςτον                            
η. Σκανδαλιςμό ροισ από 0,3 L/min τουλάχιςτον. 

Δ. ΜΟΝΙΤΟ ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΡΑΑΜΕΤΩΝ 

 

1. Το κυρίωσ μθχάνθμα αναιςκθςίασ να διακζτει ενςωματωμζνθ ζγχρωμθ οκόνθ τουλάχιςτον 15’’ αφισ που να απεικονίηει ςε 
ψθφιακζσ ενδείξεισ ι ςε κυματομορφζσ τισ παρακάτω παραμζτρουσ: 
α. ςυγκζντρωςθ ειςπνεόμενου-εκπνεόμενου O2  
β. χορθγοφμενουσ όγκουσ ( MV, VT) και αναπνευςτικι ςυχνότθτα 
γ. εφαρμοηόμενεσ πιζςεισ (Peak, Plateau, Peep) 
δ. ςυγκζντρωςθ  ειςπνεόμενου-εκπνεόμενου Ν2Ο, CO2 και πτθτικϊν αναιςκθτικϊν.  
ε. Ενδοτικότθτα (compliance), αντίςταςθ (resistance) και κλειςτοφσ βρόχουσ πίεςθσ/όγκου και ροισ/όγκου 
ςτ. Απορρόφθςθ αναιςκθτικϊν αερίων (MAC), διορκωμζνθ βάςει θλικίασ 
 

2. Να διακζτει ρυκμιηόμενα όρια ςυναγερμοφ και να απεικονίηει μθνφματα ςυναγερμοφ ταξινομθμζνα ςε τρεισ (3) κατθγορίεσ 
προτεραιότθτασ. 

 

3. Οι μετριςεισ των πτθτικϊν αναιςκθτικϊν, του Ν2Ο και του CO2 να πραγματοποιοφνται με αιςκθτιρα υπζρυκρθσ 
ακτινοβολίασ, του δε Ο2 μζςω παραμαγνθτικοφ ςυςτιματοσ για τθν αποφυγι αναλωςίμων αιςκθτιρων.  

 
4. Για τθ διευκόλυνςθ τθσ χοριγθςθσ χαμθλϊν ι και ελάχιςτων ροϊν αναιςκθςίασ, κα πρζπει να διακζτει: 

α) ειδικό λογιςμικό που να προτείνει τα απαιτοφμενα (ελάχιςτα) παρεχόμενα φρζςκα αζρια (ροι) λαμβάνοντασ υπόψθ του 
τισ ανάγκεσ του αςκενοφσ αλλά και τισ διαρροζσ ςτο κφκλωμα. Ι εναλλακτικά 
β) αυτόματο ςφςτθμα ρφκμιςθσ τθσ ροισ των φρζςκων αερίων βάςει των αναγκϊν του αςκενι. 
Να αναφερκεί και να περιγραφεί αναλυτικά θ όποια από τισ δφο παραπάνω αποδεκτζσ λφςεισ προςφζρεται. 

Ε. ΜΟΝΙΤΟ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘΣ ΡΑΑΜΕΤΩΝ 

 

1. Μόνιτορ παρακολοφκθςθσ ηωτικϊν παραμζτρων με ζγχρωμθ οκόνθ αφισ, μεγζκουσ τουλάχιςτον 15 ιντςϊν, δυνατότθτα 
απεικόνιςθσ τουλάχιςτον οχτϊ (8) κυματομορφϊν και με μπαταρία για αυτονομία τουλάχιςτον 120 λεπτϊν για τθν 
περίπτωςθ πτϊςθσ τθσ τροφοδοςίασ ρεφματοσ. 

2. Να διακζτει τυχόν ενιςχυτικζσ βακμίδεσ, ϊςτε ςυνολικά να παρακολουκεί τα κάτωκι φαινόμενα: 
α. Θλεκτροκαρδιογράφθμα (ECG),  
β. Τρείσ (3) αιματθρζσ πιζςεισ (IBP). 
γ. Αναίμακτθ πίεςθ (NIBP). 
δ. Δφο κερμοκραςίεσ (Τ). 
ε. Ραλμικι Οξυμετρία (SpO2). 
ςτ. Καρδιακι παροχι (CO). 

η. Βάκοσ αναιςκθςίασ (BIS).  

 

3. Θλεκτροκαρδιογράφθμα (ECG) 
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3.1 Να απεικονίηει ευδιάκριτα τθν καρδιακι ςυχνότθτα, ακόμθ και ςτισ περιπτϊςεισ κακισ ςφνδεςθσ ι διακοπισ 
θλεκτροδίου ΘΚΓ. 

3.2 Να δίνει δυνατότθτα επιλογισ για ςυνεχι απεικόνιςθ οποιαςδιποτε από τισ απαγωγζσ, κακϊσ και να απεικονίηει 
ταυτόχρονα, ζωσ δφο απαγωγζσ που επιλζγονται από το χειριςτι.  

3.3 Να ζχει τθ δυνατότθτα ανίχνευςθσ βθματοδότθ. 
3.4 Να ζχει τθ δυνατότθτα ανίχνευςθσ αρρυκμιϊν (τουλάχιςτον δζκα) κακϊσ και ανάλυςθσ του ST διαςτιματοσ ςε 

τρεισ απαγωγζσ τουλάχιςτον.  
3.5 Να ζχει τθ δυνατότθτα απεικόνιςθσ τθσ κυματομορφισ τθσ αναπνοισ και να υπάρχει ψθφιακι ζνδειξθ τθσ 

ςυχνότθτασ των αναπνοϊν.  
 

4. Αιματθρζσ πιζςεισ (ΛΒ) 
4.1 Να μετράει και να απεικονίηει ταυτόχρονα τρείσ (3) αιματθρζσ πιζςεισ.  
4.2 Να απεικονίηονται οι τιμζσ τθσ ςυςτολικισ, διαςτολικισ και μζςθσ πίεςθσ, κακϊσ και οι κυματομορφζσ των πιζςεων. 

 

5. Αναίμακτθ πίεςθ (ΝΛΒ) 
5.1  Να διακζτει λειτουργία χειροκίνθτθσ και αυτόματθσ εκκίνθςθσ τθσ μζτρθςθσ ςε προκακοριςμζνα χρονικά 

διαςτιματα. 
5.2  Να απεικονίηονται οι τιμζσ ςυςτολικισ, διαςτολικισ και μζςθσ αρτθριακισ πίεςθσ, με ξεχωριςτά όρια ςυναγερμοφ 

για κάκε μία από αυτζσ. 
6. Κερμοκραςία (Τ) 

6.1 Να ζχει τθν δυνατότθτα μζτρθςθσ τθσ κερμοκραςίασ ςε δφο διαφορετικά ςθμεία του ςϊματοσ  (Τ1,Τ2), ταυτόχρονα, 
ςε περίπτωςθ που χρθςιμοποιθκοφν δφο αιςκθτιρεσ. 

6.2 Στθν παραπάνω περίπτωςθ να υπολογίηει και να αναδεικνφει τθ διαφορά κερμοκραςίασ μεταξφ των δφο ςθμείων 
(ΔΤ). 

 

7. Ραλμικι οξυμετρία (SpO2)  
7.1 Να μετρά με αναίμακτθ μζκοδο τον κορεςμό τθσ αιμοςφαιρίνθσ ςε οξυγόνο μζςω αιςκθτιρα δακτφλου (probe) 

πολλαπλϊν χριςεων. Να είναι τεχνολογίασ Nellcor ι Masimo. 
7.2 Να απεικονίηει ψθφιακά τον κορεςμό % οξυγόνου και να απεικονίηει τθν πλθκυςμογραφικι καμπφλθ SpO2. 

 
8. Καρδιακι παροχι (CO).  

Να μετρά και να απεικονίηει τθ καρδιακι παροχι με τθ μζκοδο τθσ κερμοαραίωςθσ. Επιπλζον να μετράει και να απεικονίηει 
τθν μεταβλθτότθτα του παλμοφ πίεςθσ (pulse pressure variation PPV). 
 

9. Να μετράει βάκοσ αναιςκθςίασ με τθν μζκοδο του διφαςματικοφ δείκτθ, (BIS).  
 

10. Να είναι προςτατευμζνο από παράςιτα διακερμίασ και απινίδωςθσ. Να είναι κατάλλθλο για χριςθ ςε νεογνά, παιδιά και 
ενιλικεσ.  
 

11. Να διακζτει οπτικοακουςτικι διάταξθ ςυναγερμοφ (Alarms) με τρία επίπεδα προτεραιότθτασ και ρυκμιηόμενα όρια για όλεσ 
τισ παραμζτρουσ. 
 

12. Να διακζτει μνιμθ όλων των παραμζτρων (trends) χρονικισ διάρκειασ 48 ωρϊν τουλάχιςτον, ςε μορφι γραφθμάτων και 

πινάκων.  

 

13. Να διακζτει ειδικό λογιςμικό για υπολογιςμό δοςολογίασ φαρμάκων. 

 
14. Το ςφςτθμα να ςυνοδεφεται από:  

• καλϊδιο ΘΚΓ 5-πολικό, 

• καλϊδιο ΘΚΓ 3-πολικό, 

• τζςςερεισ περιχειρίδεσ (1 Small, 1 Medium, 1 Large, 1 Extra Large),  

• αιςκθτιρα οξυμετρίασ δακτφλου πολλαπλϊν χριςεων, τεχνολογίασ Nellcor ι Masimo με τισ αντίςτοιχεσ προεκτάςεισ, 

• αιςκθτιρεσ κερμοκραςίασ (δζρματοσ και οιςοφάγου/ορκοφ), 
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• μια Ambu, 

και να ςυνοδεφεται εν γζνει από τον απαραίτθτο εξοπλιςμό για τθν εφρυκμθ λειτουργία του ςυςτιματοσ πλθν λοιπϊν 
αναλωςίμων.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΤ. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ 

 

1. Πλοσ ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ να είναι καταςκευαςμζνοσ ςφμφωνα με τισ διεκνείσ ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ 
αςφαλείασ και να διακζτει ςιμανςθ CE. Να διατίκεται από αντιπρόςωπο που διακζτει πιςτοποίθςθ ISO 9001:2000 ι ISO 
13485:2003 ςφμφωνα με τθν Υ.Α ΔΥ8δ/1348/04 που αφορά ςτθ διακίνθςθ και τθν τεχνικι υποςτιριξθ ιατροτεχνολογικϊν 
προϊόντων. 
 

2. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό να είναι ενταγμζνοι ςε πρόγραμμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ Α.Θ.Θ.Ε. βάςει του Ρ.Δ 
117/2004(ΨΕΚ 82Α) και Ρ.Δ 15/2006(ΨΕΚ 12Α) ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 2003/108. 

 

3. Να δοκεί εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για τρία (3) ζτθ και να αναφερκεί θ ετιςια κοςτολόγθςθ ςυμβολαίου πλιρουσ 
ςυντιρθςθσ ςυμπεριλαμβανομζνων των ανταλλακτικϊν, service kits και εργαςίασ εκτόσ αναλωςίμων, κακϊσ και 
προλθπτικισ ςυντιρθςθσ ςυμπεριλαμβανομζνων των service kits και εργαςίασ εκτόσ ανταλλακτικϊν και αναλωςίμων τθσ 
μονάδοσ, μετά το πζρασ τθσ εγγφθςθσ για ζωσ τθ ςυμπλιρωςθ τθσ δεκαετίασ.  
 

4. Να βεβαιϊνεται εγγράφωσ από τον καταςκευαςτικό οίκο θ διάκεςθ ανταλλακτικϊν για δεκαπζντε ζτθ. 
 

5. Να ςυνταχκεί πλιρεσ, αναλυτικό φφλλο ςυμμόρφωςθσ για όλα τα ανωτζρω.  
 

 

 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ε    

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1.   Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι 
ενϊςεισ/κοινοπραξίεσ αυτϊν ι ςυνεταιριςμοί που πλθροφν τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ 

 
2.   Οι ςυμμετζχοντεσ υποχρεοφνται να κατακζςουν   όλα τα ζγγραφα που ηθτοφνται   κακϊσ , ς τθν Υπθρεςία. 

 

1. 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.  
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2.. 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. 

 

 

 
 
 : «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ» : 

 1. Το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων, ωσ 

προκαταρκτικι απόδειξθ των οικονομικϊν φορζων προσ αντικατάςταςθ των  πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι 

τρίτα μζρθ, και πλθροί τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ, ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 79 του Ν.4412/2016 : 

(α) δεν βρίςκεται ςε μια από τισ καταςτάςεισ των άρκρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 λόγω τθσ οποίασ αποκλείεται ι μπορεί 

να αποκλειςκεί από διαδικαςία ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

(β) πλθροί τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςκεί ςφμφωνα με τα άρκρα 75,76 και 77 του Ν.4412/2016. 

Το ΤΕΥΔ αποτελεί ζγγραφο και αναπόςπαςτο τμιμα τθσ ςφμβαςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ ςυμπλθρϊνουν ςτο ΤΕΥΔ 

 μόνο τα: 

Μζροσ ΛΛ (εκτόσ από το Δ), Μζροσ ΛΛΛ (εκτόσ από το Δ), Μζροσ IV (μόνο τθν παράγραφο α: 

Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ) και μζροσ VI. 

Θ μερομθνία του τυποποιθμζνου εντφπου υπεφκυνθσ διλωςθσ (ΤΕΥΔ), πρζπει να είναι εντόσ  των τελευταίων τριάντα 

θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν. Το απαιτοφμενο ζντυπο υπεφκυνθσ 

διλωςθσ υπογράφεται, επί εταιριϊν  περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), Λδιωτικϊν Κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Λ.Κ.Ε.) και προςωπικϊν  

εταιριϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από τουσ διαχειριςτζσ τουσ ι πρόςωπο ειδικϊσ εξουςιοδοτθμζνο απ’ αυτοφσ και επί ανωνφμων εταιριϊν 

(Α.Ε.) από τον πρόεδρο και τον διευκφνοντα ςφμβουλο ι  πρόςωπο ειδικϊσ εξουςιοδοτθμζνο είτε με απόφαςθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου τθσ Εταιρίασείτε με ειδικι ατομικι εξουςιοδότθςθ του προζδρου ι διευκφνοντα ςυμβοφλου. Για τθν εξακρίβωςθ τθσ 

νομιμότθτασ εκπροςϊπθςθσ των εταιρειϊν που διακζτουν μορφι νομικοφ προςϊπου να κατατεκοφν:  Για τθν απόδειξθ των 

ανωτζρω ιδιοτιτων και τθσ εξουςίασ ζκδοςθσ παραςτατικοφ εκπροςϊπθςθσ, τα θμεδαπά νομικά πρόςωπα προςκομίηουν 

επιπρόςκετα: 

i) Οι προςωπικζσ εταιρίεσ (Ο.Ε. και Ε.Ε.) αντίγραφο του καταςτατικοφ, όπωσ τροποποιθμζνο  ιςχφει, νόμιμα δθμοςιευμζνου, 

ii) Οι Ε.Ρ.Ε. και Λ.Κ.Ε., αντίγραφο του καταςτατικοφ, όπωσ τροποποιθμζνο ιςχφει, νόμιμα δθμοςιευμζνου, μαηί με τα αντίςτοιχα Ψ.Ε.Κ. 

(τ. Α.Ε. και Ε.Ρ.Ε.), 

iii) Οι Α.Ε., αντίγραφο κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ, όπωσ ζχει κατατεκεί ςτθν αρμόδια διοικθτικι Αρχι, μαηί με τα αντίςτοιχα 

Ψ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Ρ.Ε.) ςτα οποία ζχουν δθμοςιευτεί θ ςφςταςθ τθσ Εταιρίασ και οι τροποποιιςεισ του καταςτατικοφ, κακϊσ και το 

Ψ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Ρ.Ε.) ςτο οποίο ζχει δθμοςιευτεί θ ςυγκρότθςθ του Διοικθτικοφ τουσ Συμβουλίου. Σε όςεσ περιπτϊςεισ δεν ζχει 

ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία δθμοςιότθτασ, αρκεί θ προςκόμιςθανακοίνωςθσ τθσ αρμόδιασ διοικθτικισ αρχισ για τθν καταχϊριςθ των 

ςχετικϊν ςτοιχείων ςτον οικείο Μ.Α.Ε. 

2. Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986, υπογεγραμμζνθ από νόμιμο 

εκπρόςωπο με τθν οποία κα δθλϊνεται: 
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   2.1 Αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

   2.2 Θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, των οποίων οι  προςφζροντεσ ζλαβαν πλιρθ και 

ανεπιφφλακτθ γνϊςθ.  

  2.3  Τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι αλθκι και ακριβι. 

  2.4 Ραραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του ςχετικά με οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για αναβολι ι 

ακφρωςθ ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ. 

  2.5  Συμμετζχει με μια μόνο προςφορά ςτο πλαίςιο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. 

3. Υπεφκυνθ διλωςθ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986, υπογεγραμμζνθ από νόμιμο  εκπρόςωπο, ςτθν οποία κα δθλϊνει ότι θ 

προςφορά του ιςχφει για διάςτθμα  180 θμερϊν  

  4. Εγγφθςθ ςυμμετοχισ   ( 645€ ) για ποςό που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 2% επί τθσ ςυνολικισ προςφερκείςασ δαπάνθσ, χωρίσ 
Ψ.Ρ.Α., ςφμφωνα με όςα ειδικότερα ορίηονται τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Θ Εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει για τουλάχιςτον 
τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ.  
 

5.Ραραςτατικό εκπροςϊπθςθσ εφόςον οι προμθκευτζσ ςυμμετζχουν ςτο   Διαγωνιςμό με αντιπρόςωπο τουσ. 
 

 

    «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» : 

 «ΤΕΩΝΛΚΘ ΡΟΣΨΟΑ» τοποκετοφνται ςφμφωνα με το άρκρο 94 του Ν. 4412/2016 τα ζγγραφα και τα δικαιολογθτικά που 

τεκμθριϊνουν τθν τεχνικι επάρκεια κακϊσ και όςα ςτοιχεία και ζγγραφα αναφζρονται ςτουσ όρουσ και ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

τθσ διακιρυξθσ, προκειμζνου να χρθςιμοποιθκοφν για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν. 

 

   

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» : 

1. Θ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΡΟΣΨΟΑ»  ςυνάςςεται  ςφμφωνα με το υπόδειγμα τθσ διακθρφξεωσ που αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα 

τθσ διακιρυξθσ . 

2. Ϋσ  κριτιριο  για  τθν  επιλογι  του  αναδόχου  κα  είναι  αυτό  τθσ  πλζον  ςυμφζρουςασ  από οικονομικι άποψθ 

προςφοράσ, μόνο βάςει τιμισ  ΩΑΜΘΛΟΤΕΘ ΤΛΜΘ  ςε ευρϊ.  Στο φάκελο τθσ οικονομικισ προςφοράσ οφείλει κάκε 

διαγωνιηόμενοσ  να  κατακζςει  τθν αντίςτοιχθ ςελίδα με τθν τιμι των προςφερομζνων ειδϊν του παρατθρθτθρίου 

τιμϊν τθσ ΕΡΥ (εφόςον υπάρχει) τθσ  τελευταίασ καταχϊρθςθσ πριν το διαγωνιςμό ι αλλιϊσ να υποβάλει υπεφκυνθ  

διλωςθ  ότι  δεν  υπάρχει  το  είδοσ  καταχωρθμζνο  ςτο  παρατθρθτιριο  τιμϊν  τθ ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία τθσ 

υποβολισ τθσ προςφοράσ (με ποινι απόρριψθσ).Θ τιμι προςφοράσ δεν υπόκειται ςε καμία αναπροςαρμογι ι 

ανακεϊρθςθ, για οποιονδιποτε λόγο  ι  αιτία,  κα  ιςχφει  δε  και  κα  δεςμεφει  τον Ανάδοχο  μζχρι  τθν  πλιρθ  εκτζλεςθ  

τθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν προςφερόμενθ τιμι κα περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ,  ςφμφωνα  με  

τθν  κείμενθ  νομοκεςία  μθ  ςυμπ/νου  του  ΨΡΑ.  Σε  περίπτωςθ  διαφοροποίθςθσ μεταξφ τθσ αναγραφόμενθσ τιμισ 

αρικμθτικϊν και ολογράφωσ, λαμβάνεται υπόψθ θ τιμι ολογράφωσ. 

Τόςο θ τεχνικι όςο και θ οικονομικι προςφορά κα πρζπει να ζχουν ςυνταχκεί ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.  Οι προςφορζσ δεν 
πρζπει να ζχουν ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ. Εάν υπάρχει ςτθν προςφορά οποιαδιποτε προςκικθ ι 
διόρκωςθ, αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από τον προςφζροντα, το δε αρμόδιο όργανο 
παραλαβισ και αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, κατά τον ζλεγχο, μονογράφει και ςφραγίηει τθν τυχόν διόρκωςθ ι προςκικθ. 
Θ προςφορά  απορρίπτεται, όταν υπάρχουν ς’ αυτι διορκϊςεισ που τθν κακιςτοφν αςαφι, κατά τθν κρίςθ του οργάνου 
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αξιολόγθςθσ των προςφορϊν. 

Οι  προςφορζσ  που  δεν  ανταποκρίνονται  ςτουσ  όρουσ  τθσ  διακιρυξθσ  αυτισ  ι  είναι  ςε δζςμευςθ ι κζτουν όρουσ και 
προχποκζςεισ, κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ, 

Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

4.   Οι τιμζσ κα πρζπει να δίδονται : 

 Με κρατιςεισ χωρίσ Ψ.Ρ.Α., ανά μονάδα μζτρθςθσ του προςφερόμενου είδουσ 

 Ροςοςτό αναλογοφντοσ Ψ.Ρ.Α. 

5.   Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ διαγωνιηόμενουσ για χρονικό διάςτθμα 6 μθνϊν  είτε 180 θμερϊν από τθν 

επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και κα αναγράφουν τθν αποδοχι των όρων τθσ διακιρυξθσ. Εάν οι 

διαγωνιηόμενοι κλθκοφν να παρατείνουν τθν ιςχφ των προςφορϊν τουσ, ςφμφωνα με τον Ν. 4412/2016, άρκρο 97, παρ. 4 και 

αποδεχκοφν τθν παράταςθ, οι προςφορζσ τουσ ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν και για το επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα. 

Ρροςφορά που ορίηει  χρόνο  ιςχφοσ  μικρότερο  του  προβλεπόμενου  από  τθ  διακιρυξθ,  απορρίπτεται  ωσ απαράδεκτθ. Θ 

ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, πριν από τθ λιξθ 

τθσ, κατ’ ανϊτατο όριο 6 μινεσ. Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ 

προςφοράσ, τα αποτελζςματα του  διαγωνιςμοφ  υποχρεωτικά  ματαιϊνονται,  εκτόσ  εάν  θ  ανακζτουςα  αρχι  κρίνει,  κατά 

περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα ότι θ ςυνζχιςθ του διαγωνιςμοφ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι ςυμμετζχοντεσ ςτον 

διαγωνιςμό μποροφν να επιλζξουν, είτε να  παρατείνουν τθν προςφορά τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του 

ανωτζρω ανϊτατου ορίου, είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ ςυνεχίηεται με όςουσ 

παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ. 

6.   ΑΡΟΙΨΘ ΡΟΣΦΟΩΝ 

Ρροςφορά  απορρίπτεται  ωσ  απαράδεκτθ  ςε  κάκε  μία  ι  περιςςότερεσ  από  τισ  κάτωκι περιπτϊςεισ: 

•  Ζλλειψθ οποιουδιποτε δικαιολογθτικοφ ηθτείται. 

•  Ζλλειψθ πλιρουσ και αιτιολογθμζνθσ τεκμθρίωςθσ τθσ κάλυψθσ των ελάχιςτων  προχποκζςεων ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, 

εφόςον αιτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι. 

•  Ρροςφορά με χρόνο υλοποίθςθσ μεγαλφτερο από τον προβλεπόμενο. 

•  Ρροςφορά που ορίηει μικρότερο από το ηθτοφμενο χρόνο ιςχφοσ. 

•  Ρροςφορά που είναι  αόριςτθ  και  ανεπίδεκτθ  εκτίμθςθσ και δεν προκφπτει  με ςαφινεια  θ προςφερόμενθ τιμι ι είναι υπό 

αίρεςθ. 

• Ρροςφορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ, χωρίσ αυτό να προβλζπεται από τθ διακιρυξθ. 

• Ρροςφορά που παρουςιάηει αποκλίςεισ από απαράβατουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ. 

• Ρροςφορά που περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα και δεν   διορκϊνονται /αποςαφθνίηονται όταν αιτθκοφν 

από τθν ανακζτουςα αρχι. 

• Ρροςφορά θ οποία είναι εναλλακτικι, χωρίσ αυτό να προβλζπεται από τθ διακιρυξθ. 

• Θ οικονομικι προςφορά υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

• Θ οικονομικι προςφορά είναι υπερβολικά χαμθλι ςφμφωνα με το Ν 4412/2016 άρκρ. 88. 

• Ραρουςιάηει κατά τθν πλιρωσ και επαρκϊσ αιτιολογθμζνθ κρίςθ τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ ουςιϊδεισ   αποκλίςεισ  από  
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τουσ  όρουσ  και  τισ  τεχνικζσ  προδιαγραφζσ  τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

• Πταν οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ανϊτερεσ από αυτζσ του παρατθρθτθρίου τιμϊν τθσ ΕΡΥ (αν υπάρχουν) • 

 Για οποιονδιποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρζει από τθν παροφςα διακιρυξθ. 

 

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Νοςοκομείου δικαιοφται βάςει του ζννομου ςυμφζροντόσ του κατά τθν ελεφκερθ κρίςθ του και 

αηθμίωσ γι' αυτό, να απορρίπτει ι να αποδζχεται μερικϊσ ι ολικϊσ, τισ προςφορζσ. Το Νοςοκομείο επίςθσ δικαιοφται να 

ακυρϊνει μζροσ ι ολόκλθρο το διαγωνιςμό, ι να τον αναβάλλει, είτε τζλοσ να υπαναχωρεί. Επίςθσ το Νοςοκομείο διατθρεί το 

δικαίωμα κατά τθν αποκλειςτικι κρίςθ του και αηθμίωσ για αυτό να ματαιϊςει ι να επαναλάβει το διαγωνιςμό ςε οποιοδιποτε 

ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ. 

 

7.   ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΘ ΤΙΜΩΝ 

a) Θ  επιτροπι  αποςφραγίηει τουσ  φάκελουσ   με τθν    ζνδειξθ «ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΑ», «ΤΕΩΝΛΚΘ ΡΟΣΨΟΑ».  Ε Λ Ε Γ Ω Ε Λ  Τ Α  
Δ Λ Κ Α Λ Ο Λ Ο Γ Θ Τ Λ Κ Α  Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Ω Θ Σ  .  Σ τ θ ν  ς υ ν ζ χ ε ι α   τ θ ν  Τ ε χ ν ι κ ι  π ρ ο ς φ ο ρ ά  α ν ά  ε τ α ι ρ ί α .  Μετά  τθν  
ολοκλιρωςθ  τθσ  τεχνικισ αξιολόγθςθσ, θ επιτροπι εξετάηει τισ Οικονομικζσ Ρροςφορζσ των εταιρειϊν που ζγιναν τεχνικά 
αποδεκτζσ.  

β)Θ  Επιτροπι  του Διαγωνιςμοφ μπορεί κατά τθ διάρκεια  του  ςταδίου αυτοφ να ηθτιςει διευκρινίςεισ από τουσ 
διαγωνιηομζνουσ  επί  των  υποβλθκζντων   ςτοιχείων.   

 Εάν ςτο Διαγωνιςμό οι προςφερόμενεσ τιμζσ  για τθν ανάκεςθ είναι αςυνικιςτα χαμθλζσ, κα ηθτείται εγγράφωσ θ 

αιτιολόγθςθ τθσ ςφνκεςθσ τθσ προςφοράσ πριν τθν αποδοχι τθσ. Θ εξακρίβωςθ τθσ ςφνκεςθσ τθσ Ρροςφοράσ κα γίνεται με τθν  

παροχι διευκρινίςεων εκ μζρουσ  του  υποψιφιου  Αναδόχου.  Στο  τζλοσ  τθσ  διαδικαςίασ  και  με  τθν  ολοκλιρωςθ  τθσ 

αξιολόγθςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν θ Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει πρακτικό, ςτο οποίο αναδεικνφει τθν πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ με τθν παραπάνω περιγραφείςα διαδικαςία αξιολόγθςθσ , το 

οποίο εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο τθσ Υπθρεςίασ. 

 

8.   ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΔΙΚΑΙΟΛΓΘΤΙΚΩΝ προςωρινοφ αναδόχου
1
- Δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου Μετά τθν αξιολόγθςθ 

των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι  πρόςκλθςθ σ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ 

κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ,  ΔΕΚΑ  (10  ) θμερϊν   από τθν κοινοποίθςθ τθσ 

ςχετικισ  ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 

4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται  ςτθν παροφςασ διακιρυξθσ  
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΑ   

 

α)  Οι Ζλλθνεσ πολίτεσ: 

1)Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου από το οποίο να προκφπτει, ότι δεν ζχουν 

καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για κάποιο από τα αδικιματα τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 του 

Ν.4412/2016, για κάποιο από τα αδικιματα του Αγορανομικοφ Κϊδικα, ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ 

δραςτθριότθτασ, εφόςον αυτό ορίηεται ςτθ διακιρυξθ ι για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ 

εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεωκοπίασ.  

2 Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου, από το οποίο να 

προκφπτει ότι δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ.  

3)  Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει ότι κατά τθν 

θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ, είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ. Σε περίπτωςθ 

εγκατάςταςισ τουσ ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά των παραπάνω περιπτϊςεων (2) και (3) εκδίδονται με βάςθ τθν 

ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό.  

4) Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ς’ αυτό και το ειδικό 

επάγγελμά τουσ, κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, και αφετζρου ότι εξακολουκοφν να παραμζνουν 

εγγεγραμμζνοι μζχρι τθσ επίδοςθσ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ.  

β)  Οι αλλοδαποί:  

1) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ιςοδφναμου εγγράφου αρμόδιασ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ 

εγκατάςταςισ τουσ, ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί με 

αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016 

2) Ριςτοποιθτικό τθσ κατά περίπτωςθ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, από το 

οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν ςε κάποια από τισ καταςτάςεισ τθσ περ. (β) τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73 του 

Ν.4412/2016 ι υπό άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ ι διαδικαςία και ότι πλθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ παραγράφου 2 του 

ιδίου άρκρου. Τα δικαιολογθτικά των παραπάνω περιπτϊςεων εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ 

που είναι εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό.  

3) Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, από το οποίο να προκφπτει ότι ιταν εγγεγραμμζνοι 

ςτα μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου ι ςε ιςοδφναμεσ επαγγελματικζσ οργανϊςεισ, κατά τθν θμζρα διενζργειασ του 

διαγωνιςμοφ και εξακολουκοφν να παραμζνουν εγγεγραμμζνοι μζχρι τθν επίδοςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ.  

4) Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει ότι κατά τθν 

θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ, είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ. Σε περίπτωςθ 

εγκατάςταςισ τουσ ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά των παραπάνω περιπτϊςεων (2) και (3) εκδίδονται με βάςθ τθν 

ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό. 

 

γ)  Τα νομικά πρόςωπα / ςυνεταιριςμοί (θμεδαπά ι αλλοδαπά):  

1)  Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για τουσ Ζλλθνεσ πολίτεσ ι αλλοδαποφσ, αντίςτοιχα.  
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2)  Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου,  από το οποίο να 

προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό κοινι εκκακάριςθ του Κ.Ν. 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι ειδικι εκκακάριςθ του Ν. 

1892/1990 ι άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ  και επίςθσ, ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ ι 

ειδικισ εκκακάριςθσ των ανωτζρω νομοκετθμάτων ι υπό άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ.  

3)  Ειδικότερα, τα ανωτζρω νομικά πρόςωπα πρζπει να προςκομίηουν για τουσ διαχειριςτζσ, ςτισ περιπτϊςεισ των 

εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και των Λδιωτικϊν Κεφαλαιουχικϊν Εταιρειϊν (Λ.Κ.Ε.) και των προςωπικϊν 

εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευκφνοντα ςφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου για τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ (Α.Ε.) και τουσ ςυνεταιριςμοφσ, απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι άλλο 

ιςοδφναμο ζγγραφο αρμόδιασ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι 

τα ανωτζρω πρόςωπα δεν ζχουν καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για κάποιο από τα αδικιματα των 

περιπτϊςεων  του άρκρου 73 του Ν.4412/2016.  

4)  Επί θμεδαπϊν ανωνφμων εταιρειϊν, τα προαναφερόμενα πιςτοποιθτικά τθσ εκκακάριςθσ ι διαδικαςίασ ζκδοςθσ 

απόφαςθσ εκκακάριςθσ, εκδίδονται, όςον αφορά ςτθν κοινι εκκακάριςθ από τθν αρμόδια Υπθρεςία τθσ Νομαρχιακισ 

Αυτοδιοίκθςθσ, ςτο μθτρϊο Ανωνφμων Εταιρειϊν τθσ οποίασ είναι εγγεγραμμζνθ θ ςυμμετζχουςα ςτο διαγωνιςμό A.E. 

και, όςον αφορά ςτθν ειδικι εκκακάριςθ του ν. 1892/1990, από το αρμόδιο Εφετείο τθσ ζδρασ τθσ ανωνφμου εταιρείασ 

που τελεί υπό ειδικι εκκακάριςθ. Επί θμεδαπϊν εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.) το πιςτοποιθτικό τθσ εκκακάριςθσ, εκδίδεται από το αρμόδιο τμιμα του Ρρωτοδικείου τθσ ζδρασ τθσ 

ςυμμετζχουςασ ςτον διαγωνιςμό επιχείρθςθσ.  

δ)   Οι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά:  

Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε Οικονομικό Ψορζα που ςυμμετζχει ςτθν Ζνωςθ.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ 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. 

 

9.   Κριτιριο αξιολόγθςθσ προςφορϊν -κρίςθ αποτελεςμάτων διαγωνιςμοφ(Ν.4412/2016 άρκρα 100 & 105  

Κριτιριο για τθν επιλογι του Αναδόχου, κα είναι αυτό τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από  οικονομικι άποψθ προςφορά, 

μόνο βάςει τιμισ. 

Θ κατακφρωςθ γίνεται από τθν αρμόδια επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και   αφορά ςτον προμθκευτι με τθν 
χαμθλότερθ τιμι, εκ των προμθκευτϊν των οποίων οι προςφορζσ ζχουν κρικεί ωσ αποδεκτζσ, με βάςθ τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ. Λςότιμεσ κεωροφνται οι προςφορζσ με τθν αυτι ακριβϊσ τιμι και που 
είναι ςφμφωνεσ με τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ. 

Ρροςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ,  απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ,  μετά  

από  προθγοφμενθ,  γνωμοδότθςθ  του  αρμόδιου  για  τθν  αξιολόγθςθ  των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ οργάνου. 

Ϋσ απαράδεκτεσ απορρίπτονται, επίςθσ, οι προςφορζσ που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ. 

Θ κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο του Νοςοκομείου το οποίο ζχει το δικαίωμα να 

ακυρϊςει ι να ματαιϊςει το διαγωνιςμό, εάν κατά τθν κρίςθ του οι τιμζσ που επιτεφχκθκαν είναι αςφμφορεσ για 

τθν υπθρεςία, ι για οποιοδιποτε άλλο λόγο. 
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10.  ΡΑΑΔΟΣΘ   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. Θ πλθρωμι κα γίνει μετά τθν οριςτικι 
ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των ειδϊν και ςε διάςτθμα δφο (2) μθνϊν από τθν ζκδοςθ του ςχετικοφ 
τιμολογίου.  Σε περίπτωςθ που θ πλθρωμι του ςυμβαςιοφχου κακυςτεριςει από το Νοςοκομείο εξιντα (60) θμζρεσ 
μετά τθν υποβολι του τιμολογίου πϊλθςθσ από αυτόν, το Νοςοκομείο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο π.δ. 
166/2003(ΨΕΚ138/Α/5-6-2003) «Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν οδθγία 2000/35 τθσ  29-6- 2000 για τθν 
καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», κακίςταται υπεριμεροσ και οφείλει 
τόκουσ χωρίσ να απαιτείται όχλθςθ από τον ςυμβαςιοφχο.  Επιςθμαίνεται ότι, θ υποβολι του τιμολογίου πϊλθςθσ δεν 
μπορεί να γίνει  προ τθσ  θμερομθνίασ  εκδόςεωσ  του πρωτοκόλλου οριςτικισ  ποιοτικισ  και ποςοτικισ παραλαβισ. 

11.  Εγγυιςεισ (ν. 4412/2016 άρκρο 72) 

Οι εγγυιςεισ εκδίδονται από τα πιςτωτικά ιδρφματα του άρκρου 72 παρ. 3 και εφόςον δεν είναι διατυπωμζνεσ 

ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, κα ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ. 

 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ., ( 645 €)ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΣΑΑΝΤΑ ΡΕΝΤΕ   για ποςό που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 2% επί τθσ 

ςυνολικισ προςφερκείςασ δαπάνθσ, χωρίσ Ψ.Ρ.Α., ςφμφωνα με όςα ειδικότερα ορίηονται τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Θ 

Εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει για τουλάχιςτον τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ 

προςφοράσ.  

 

 Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Ο  Ανάδοχοσ  ςτον  οποίο  ζγινε  θ  κατακφρωςθ,  υποχρεοφται  να  κατακζςει  εγγφθςθ  καλισ 

εκτζλεςθσ  των  όρων  τθσ  ςφμβαςθσ,  προ  ι  κατά  τθν  υπογραφι  τθσ,  το  φψοσ  τθσ  οποίασ κακορίηεται ςε 

ποςοςτό 5% τθσ ςυμβατικισ αξίασ, χωρίσ ΨΡΑ., θ οποία κα ιςχφει δφο (2) μινεσ επιπλζον του χρόνου 

ολοκλιρωςθσ των υπθρεςιϊν 

Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται επίςθσ θ παροχι εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ για τρία (3) ζτθ 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 ΨΡΑ, 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. 
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Θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει 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. 

 

12.  Θ πλθρωμι κα γίνει  ςε διάςτθμα δφο (2) μθνϊν από τθν ζκδοςθ του ςχετικοφ   τιμολογίου. 

13.  Τον ΑΝΑΔΟΩΟ βαρφνουν οι κρατιςεισ επί του κακαροφ ποςοφ, όπωσ ιςχφουν κάκε φορά, ςιμερα δε είναι οι 

εξισ: 

1) 2,00% Ν. 3580/07 & Ν. 3846/2010. 

2) 0,06% υπζρ ΕΑΑΔΘΣΥ (επιβαρφνεται με χαρτόςθμο 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοςιμου 20%) που 

παρακρατοφνται (προσ απόδοςθ) κατά τθν πλθρωμι του από το Νοςοκομείο. Ραρακράτθςθ φόρου 

ειςοδιματοσ αρκ. 24 Ν. 2198/94. 

 Ο φόροσ προςτικεμζνθσ αξίασ βαρφνει το Νοςοκομείο όπωσ ο Νόμοσ ορίηει. 

14. Ενςτάςεισ-Ρροςφυγζσ 

1) Ενςτάςεισ υποβάλλονται για τουσ λόγουσ και με τθ διαδικαςία που προβλζπεται από το άρκρο 127 του 

Ν.4412/2016. 

2) Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ, θ ζνςταςθ υποβάλλεται μζχρι πζντε (5) 

μζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν. 

3) Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ 

είναι πζντε (5) μζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορζα. 

4) Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

5) Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι  

παραβόλου  υπζρ  Δθμοςίου  ποςοφ  ίςου  με  το  ζνα  τοισ  εκατό  (1%)  επί  τθσ  

εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνου ΨΡΑ. Το παράβολο αυτό αποτελεί 

δθμόςιο ζςοδο. Επιςτρζφεται δε, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο. 

6. Θ Ανακζτουςα Αρχι αποφαςίηει επί τθσ ζνςταςθσ εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ 
πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. 
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15. Για τθν κατακφρωςθ  κα λαμβάνεται υπόψθ και θ προθγοφμενθ ςυμβατικι ςυμπεριφορά του αναδόχου. 

16. Απαγορεφεται θ ςε οιονδιποτε τρίτο (φυςικό θ νομικό πρόςωπο) ενεχυρίαςθ και εκχϊρθςθ τθσ ςχετικισ  

ςφμβαςθσ  και  των  απαιτιςεων  που  απορρζουν  από  αυτιν  κακϊσ  και  θμε οποιοδιποτε τρόπο 

μεταβίβαςθ των υποχρεϊςεων του Αναδόχου. 

17. Γίνεται ειδικι μνεία ότι για κάκε περίπτωςθ που δεν κακορίηεται από τθν παροφςα ιςχφουν οι διατάξεισ του 

Ν.4412/2016. 

18. Ο Ανάδοχοσ ωσ προσ τθν τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ που κα υπογραφεί κα υπάγεται ςτθν αρμοδιότθτα 

των δικαςτθρίων . 

19. 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 ΨΛΫΛΝΑΣ, 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 

20. Ο προμθκευτισ  υποχρεοφται δωρεάν  να εκπαιδεφςει το αρμόδιο προςωπικό  (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.   

 
 
 

 

 

 

Ο   Α Ν Α Ρ Λ Θ  Ω Τ Θ Σ  ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ  

ΓΕΩΓΙΟΣ ΚΩΤΑΚΙΔΘΣ  
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ΡΑΑΤΘΜΑ Η. 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑTA  

1. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 

 

         Ο προμθκευτισ υποχρεοφται μαηί με τθν προςφορά να υποβάλει και ΨΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΨΫΣΘΣ. Αυτό είναι φφλλο 

ςυςχετίςεωσ τθσ προςφοράσ με τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ περιγραφισ. Στο φφλλο αυτό κα αναφζρονται με λεπτομζρεια 

όλεσ οι υπάρχουςεσ ςυμφωνίεσ ι αποκλίςεισ των χαρακτθριςτικϊν των προςφερομζνων ςε ςχζςθ με τα αναφερόμενα ςτθν 

παροφςα περιγραφι. Ο προμθκευτισ κα πρζπει να απαντά ςτθν περιγραφι παράγραφο προσ παράγραφο. 

 

 

 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 

Τεχνικισ Ρεριγραφισ Συμφωνία ι μθ 

Ωαρακτθριςτικϊν 

προςφερομζνου 

υλικοφ 

Ραραπομπι 

ΡΩ.  Τεχνικό 

Ψυλλάδιο 3, Σελ. 4 

Ραράγραφοσ 4, 

κ.λ.π.) 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

1. Το υπό προμικεια αναιςκθςιολογικό ςυγκρότθμα κα πρζπει να είναι αμεταχείριςτο, ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, 
κατάλλθλο για χριςθ ςε αςκενείσ όλων των θλικιϊν (ενιλικεσ, παιδιά, νεογνά), χωρίσ καμία αλλαγι των 
υδατοπαγίδων του και των γραμμϊν δειγματολθψίασ, για ευκολία χριςθσ και οικονομικό όφελοσ του 
νοςοκομείου. 

2. Να φζρεται ςε τροχιλατθ βάςθ με ςφςτθμα πζδθςθσ του ίδιου καταςκευαςτικοφ οίκου και να διακζτει 
αποκθκευτικό χϊρο, επιφάνεια γραφισ με φωτιςμό ρυκμιηόμενθσ κατά προτίμθςθ ζνταςθσ, επιφάνεια για τθν 
τοποκζτθςθ μόνιτορ ι άλλων ςυςκευϊν και ρευματολιπτεσ για τθν τροφοδοςία περιφερικϊν ςυςκευϊν.  
 

3. Να αποτελείται από τα ακόλουκα: 
 
α. Κυρίωσ μθχάνθμα αναιςκθςίασ 

β. Αναπνευςτιρα και μόνιτορ αναπνευςτιρα (αναπνευςτικϊν παραμζτρων) 

γ. Μόνιτορ παρακολοφκθςθσ ηωτικϊν παραμζτρων 
 

4. Το λογιςμικό όλου του προςφερόμενου παραπάνω εξοπλιςμοφ να είναι ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 
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Β. ΚΥΙΩΣ ΜΘΧΑΝΘΜΑ ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΑΣ 

1. Να φζρει ςωλινεσ με μθ ανταλλάξιμεσ ςυνδζςεισ για τροφοδοςία από κεντρικι παροχι αερίων Ο2, Ν2Ο και 
πεπιεςμζνου αζρα ςυμβατοφσ με το ςφςτθμα παροχισ αερίων του Νοςοκομείου. Επίςθσ, να φζρει  εφεδρικό 
ςφςτθμα τροφοδοςίασ Ο2 και Ν2Ο με κωδικοποίθςθ Pin Index με τισ αντίςτοιχεσ φιάλεσ.  
 

2. Να διακζτει ψθφιακά μανόμετρα και ψθφιακζσ ενδείξεισ ςτθν οκόνθ του μθχανιματοσ, ι αναλογικά 
μανόμετρα, για τθν πλθροφόρθςθ του χειριςτι αναφορικά με τθ ςωςτι τροφοδοςία του μθχανιματοσ από τθν 
κεντρικι παροχι αερίων και των φιαλϊν. 

 
3. Να διακζτει θλεκτρονικό μίκτθ χοριγθςθσ και ρφκμιςθσ φρζςκων αερίων από τουλάχιςτον 0,3 lt/min ζωσ 

15lt/min τουλάχιςτον, ικανό για τθν κάλυψθ των απαιτιςεων τθσ Low και Minimal Flow αναιςκθςίασ.  
Να διακζτει τθ δυνατότθτα απευκείασ ρφκμιςθσ: 

α. του ποςοςτοφ Ο2 των φρζςκων αερίων,  

β. τθσ ςυνολικισ ροισ φρζςκων αερίων 

  
4. Να διακζτει ςφςτθμα εξαςφάλιςθσ ελάχιςτθσ ςυγκζντρωςθσ Ο2 ςτα φρζςκα αζρια όχι μικρότερθσ του 25% όταν 

επιλζγεται μίγμα φρζςκων αερίων Ο2/Ν2Ο. Στθν περίπτωςθ πτϊςθσ τθσ πίεςθσ του Ο2 το μθχάνθμα να 
μεταπίπτει αυτόματα ςε λειτουργία με πεπιεςμζνο αζρα.  

 
5. Να διακζτει αυτόματθ ανάλυςθ των περιπτϊςεων ςυναγερμϊν, αποκλίςεων ι δυςλειτουργιϊν και αυτόματθ 

κατάταξθ και απεικόνιςι τουσ, ανάλογα με τθ ςπουδαιότθτά τουσ. Να διακζτει απαραιτιτωσ οπτικοακουςτικό 
ςυναγερμό για: α). μθ ςωςτι πίεςθ τροφοδοςίασ Ο2 β). κατά λεπτό αεριςμό γ). πίεςθ αεραγωγϊν δ). διαρροι 

 
6. Να φζρει ςφςτθμα προςαρμογισ δφο (2) ενεργϊν εξατμιςτιρων για χοριγθςθ αναιςκθτικϊν αερίων, με 

διάταξθ αςφαλείασ που να αποκλείει τθν ταυτόχρονθ ενεργοποίθςθ και των δφο εξατμιςτιρων.  
 

7. Να διακζτει κφκλωμα επανειςπνοισ: 
α. με κάνιςτρο νατραςβζςτου πολλαπλϊν χριςεων, μεγάλθσ χωρθτικότθτασ για πολφωρεσ επεμβάςεισ. Να 
δζχεται και να προςφερκοφν προσ επιλογι κάνιςτρα μίασ χριςεωσ για τισ περιπτϊςεισ ςθπτικϊν περιςτατικϊν. 
β. κερμαινόμενο κφκλωμα ι ςφςτθμα αντίςτοιχθσ αποδεδειγμζνθσ τεχνολογίασ, για τθν αποφυγι ςυμπφκνωςθσ 
υδρατμϊν εντόσ αυτοφ κατά τθ διάρκεια τόςο τθσ κλαςικισ, όςο τθσ Low Flow και τθσ Minimal Flow 
αναιςκθςίασ. 
γ. με βαλβίδα αςφαλείασ πίεςθσ αςκενι, κατά προτίμθςθ με δυνατότθτα ταχείασ εκτόνωςθσ.  
  

8. Δυνατότθτα χοριγθςθσ 100% οξυγόνου με χειροκίνθτο αεριςμό μζςω διαβακμιςμζνου μθχανικοφ ρυκμιςτι 
ροισ, ςε περίπτωςθ πτϊςθσ τθσ θλεκτρικισ τροφοδοςίασ και εξάντλθςθσ και τθσ μπαταρίασ.  
 

9. Να ανιχνεφει, να αναγνωρίηει και να μετρά αυτόματα τθ ςυγκζντρωςθ του χορθγοφμενου πτθτικοφ 
αναιςκθτικοφ. Να ζχει δυνατότθτα ταυτόχρονθσ ανίχνευςθσ δφο πτθτικϊν με απεικόνιςθ των ςυγκεντρϊςεϊν 
τουσ.   
 

10. Να πραγματοποιεί πλιρθ αυτόματο ζλεγχο των θλεκτρονικϊν και μθχανικϊν ςυςτθμάτων του και ζλεγχο 
διαρροϊν πριν τεκεί ςε κανονικι λειτουργία. Να αναφερκεί ο χρόνοσ πραγματοποίθςθσ του αυτοελζγχου.  

 
11. Να διακζτει επιπρόςκετθ, ενςωματωμζνθ ζξοδο οξυγόνου με ροι ρυκμιηόμενθ, για οξυγονοκεραπεία (μάςκεσ 

venturi κλπ). 

 

12. Να διακζτει ςφςτθμα απαγωγισ αερίων (scavenging system) αποτελοφμενο από δοχείο ςυλλογισ 

αναιςκθτικϊν αερίων με ενςωματωμζνο δείκτθ τθσ απορροφθτικισ ικανότθτασ τθσ απαγωγισ τθσ αίκουςασ και 

ςωλινα απαγωγισ εφκαμπτο τουλάχιςτον 4 μζτρων με κατάλλθλο ςυνδετικό για το ςφςτθμα απαγωγισ του 

χϊρου εγκατάςταςθσ.  

 

13. Να διακζτει αναρρόφθςθ βρόχων (με αζρια μθχανιματοσ). 

 

14. Να διακζτει ζξοδο φρζςκων αερίων για ςφνδεςθ εξωτερικϊν κυκλωμάτων μθ επανειςπνοισ    
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       (π.χ. Magill, Mapleson). Στθν περίπτωςθ αυτι τα φρζςκα αζρια να διζρχονται από τον εξαερωτιρα             του 

πτθτικοφ αναιςκθτικοφ. 

Γ. ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΘΑΣ 

1. Να είναι απαραίτθτα ςφγχρονθσ, προθγμζνθσ τεχνολογίασ, θλεκτρονικά ελεγχόμενοσ, με ςυνεχόμενθ 
ειςπνευςτικι ροι μεγαλφτερθ των 160 L/min και να λειτουργεί: 
α. θλεκτρικά υπό τάςθ 220V/50Hz και πνευματικά με αζρα ι και O2 ι  
β. αμιγϊσ θλεκτρικά υπό τάςθ 220V/50Hz 
 Να αναφερκεί θ τεχνολογία του αναπνευςτιρα. Να αναφερκεί το πρωτεφον και το δευτερεφον αζριο κακϊσ 
και θ μζςθ κατανάλωςθ αερίου οδιγθςθσ (για τθν πρϊτθ περίπτωςθ). Σε κάκε περίπτωςθ, να διακζτει 
ενςωματωμζνθ επαναφορτιηόμενθ μπαταρία που να προςδίδει αυτονομία τουλάχιςτον τριάντα (30) λεπτϊν.   
 

2. Τα μζρθ του ςυςτιματοσ επανειςπνοισ που επιμολφνονται από εκπνεόμενα αζρια να αποςτειρϊνονται ςε 
κλίβανο ατμοφ (ςυμπεριλαμβανομζνου των αιςκθτιρων ροισ). Θ αποςυναρμολόγθςθ/ςυναρμολόγθςθ τουσ να 
είναι εφκολθ. Να επιςυναφκοφν οι επίςθμεσ οδθγίεσ αποςυναρμολόγθςθσ/ςυναρμολόγθςθσ όλων των 
αντίςτοιχων μερϊν, του εγχειριδίου χριςθσ/απολφμανςθσ-αποςτείρωςθσ του καταςκευαςτι. 
 

3. Να εκτελεί τουσ παρακάτω τρόπουσ αεριςμοφ: 
α. αυτόματο (Spontaneous Breathing) και χειροκίνθτο αεριςμό (Manual Ventilation) 
β. μθχανικό αεριςμό ελεγχόμενου όγκου (Volume Control Ventilation VCV)  
γ. μθχανικό αεριςμό ελεγχόμενθσ πίεςθσ (Pressure Control Ventilation PCV)  
δ. ςυγχρονιςμζνο διαλείποντα υποχρεωτικό αεριςμό (Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation SIMV)  
ε. αεριςμό υποςτιριξθσ πίεςθσ (Pressure Support) με δυνατότθτα ελζγχου του τερματιςμοφ ειςπνοισ 
ςτ. αυτόματο αεριςμό ςυνεχοφσ κετικισ πίεςθσ (CPAP) 
η. αεριςμό ςυνδυαςμοφ όγκου και πίεςθσ. (VC-Autoflow ι PRVC ι αντίςτοιχο) 

 
4. Να διακζτει δυνατότθτα ρφκμιςθσ από το χριςτθ για: 

α. Συχνότθτα αναπνοϊν ζωσ 100 bpm ι μεγαλφτερθ 
β. Σχζςθ Λ : Ε από 1:6 ζωσ 4:1 τουλάχιςτον  
γ. Αναπνεόμενο όγκο (VT) από 20 ml ι μικρότερο ζωσ και 1.800 ml τουλάχιςτον.  
δ. Ρίεςθ PEEP τουλάχιςτον ζωσ 30 cm H2O 
ε. Ωρόνο Plateau (%)  
ςτ. Μζγιςτθ ειςπνευςτικι πίεςθ ζωσ 70 cm H2O τουλάχιςτον                            
η. Σκανδαλιςμό ροισ από 0,3 L/min τουλάχιςτον. 
 

Δ. ΜΟΝΙΤΟ ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΡΑΑΜΕΤΩΝ 

1. Το κυρίωσ μθχάνθμα αναιςκθςίασ να διακζτει ενςωματωμζνθ ζγχρωμθ οκόνθ τουλάχιςτον 15’’ αφισ που να 
απεικονίηει ςε ψθφιακζσ ενδείξεισ ι ςε κυματομορφζσ τισ παρακάτω παραμζτρουσ: 
α. ςυγκζντρωςθ ειςπνεόμενου-εκπνεόμενου O2  
β. χορθγοφμενουσ όγκουσ ( MV, VT) και αναπνευςτικι ςυχνότθτα 
γ. εφαρμοηόμενεσ πιζςεισ (Peak, Plateau, Peep) 
δ. ςυγκζντρωςθ  ειςπνεόμενου-εκπνεόμενου Ν2Ο, CO2 και πτθτικϊν αναιςκθτικϊν.  
ε. Ενδοτικότθτα (compliance), αντίςταςθ (resistance) και κλειςτοφσ βρόχουσ πίεςθσ/όγκου και ροισ/όγκου 
ςτ. Απορρόφθςθ αναιςκθτικϊν αερίων (MAC), διορκωμζνθ βάςει θλικίασ 
 

2. Να διακζτει ρυκμιηόμενα όρια ςυναγερμοφ και να απεικονίηει μθνφματα ςυναγερμοφ ταξινομθμζνα ςε τρεισ (3) 
κατθγορίεσ προτεραιότθτασ. 

 

3. Οι μετριςεισ των πτθτικϊν αναιςκθτικϊν, του Ν2Ο και του CO2 να πραγματοποιοφνται με αιςκθτιρα 
υπζρυκρθσ ακτινοβολίασ, του δε Ο2 μζςω παραμαγνθτικοφ ςυςτιματοσ για τθν αποφυγι αναλωςίμων 
αιςκθτιρων.  

 
4. Για τθ διευκόλυνςθ τθσ χοριγθςθσ χαμθλϊν ι και ελάχιςτων ροϊν αναιςκθςίασ, κα πρζπει να διακζτει: 

α) ειδικό λογιςμικό που να προτείνει τα απαιτοφμενα (ελάχιςτα) παρεχόμενα φρζςκα αζρια (ροι) λαμβάνοντασ 
υπόψθ του τισ ανάγκεσ του αςκενοφσ αλλά και τισ διαρροζσ ςτο κφκλωμα. Ι εναλλακτικά 
β) αυτόματο ςφςτθμα ρφκμιςθσ τθσ ροισ των φρζςκων αερίων βάςει των αναγκϊν του αςκενι. 
Να αναφερκεί και να περιγραφεί αναλυτικά θ όποια από τισ δφο παραπάνω αποδεκτζσ λφςεισ προςφζρεται. 
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Ε. ΜΟΝΙΤΟ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘΣ ΡΑΑΜΕΤΩΝ 

1. Μόνιτορ παρακολοφκθςθσ ηωτικϊν παραμζτρων με ζγχρωμθ οκόνθ αφισ, μεγζκουσ τουλάχιςτον 15 ιντςϊν, 
δυνατότθτα απεικόνιςθσ τουλάχιςτον οχτϊ (8) κυματομορφϊν και με μπαταρία για αυτονομία τουλάχιςτον 120 
λεπτϊν για τθν περίπτωςθ πτϊςθσ τθσ τροφοδοςίασ ρεφματοσ. 

2. Να διακζτει τυχόν ενιςχυτικζσ βακμίδεσ, ϊςτε ςυνολικά να παρακολουκεί τα κάτωκι φαινόμενα: 
α. Θλεκτροκαρδιογράφθμα (ECG),  
β. Τρείσ (3) αιματθρζσ πιζςεισ (IBP). 
γ. Αναίμακτθ πίεςθ (NIBP). 
δ. Δφο κερμοκραςίεσ (Τ). 
ε. Ραλμικι Οξυμετρία (SpO2). 
ςτ. Καρδιακι παροχι (CO). 

η. Βάκοσ αναιςκθςίασ (BIS).  

3. Θλεκτροκαρδιογράφθμα (ECG) 
3.1 Να απεικονίηει ευδιάκριτα τθν καρδιακι ςυχνότθτα, ακόμθ και ςτισ περιπτϊςεισ κακισ ςφνδεςθσ ι 

διακοπισ θλεκτροδίου ΘΚΓ. 
3.2 Να δίνει δυνατότθτα επιλογισ για ςυνεχι απεικόνιςθ οποιαςδιποτε από τισ απαγωγζσ, κακϊσ και να 

απεικονίηει ταυτόχρονα, ζωσ δφο απαγωγζσ που επιλζγονται από το χειριςτι.  
3.3 Να ζχει τθ δυνατότθτα ανίχνευςθσ βθματοδότθ. 
3.4 Να ζχει τθ δυνατότθτα ανίχνευςθσ αρρυκμιϊν (τουλάχιςτον δζκα) κακϊσ και ανάλυςθσ του ST 

διαςτιματοσ ςε τρεισ απαγωγζσ τουλάχιςτον.  
3.5 Να ζχει τθ δυνατότθτα απεικόνιςθσ τθσ κυματομορφισ τθσ αναπνοισ και να υπάρχει ψθφιακι ζνδειξθ 

τθσ ςυχνότθτασ των αναπνοϊν.  
 

4. Αιματθρζσ πιζςεισ (ΛΒ) 
4.1 Να μετράει και να απεικονίηει ταυτόχρονα τρείσ (3) αιματθρζσ πιζςεισ.  
4.2 Να απεικονίηονται οι τιμζσ τθσ ςυςτολικισ, διαςτολικισ και μζςθσ πίεςθσ, κακϊσ και οι κυματομορφζσ 

των πιζςεων. 
 

5. Αναίμακτθ πίεςθ (ΝΛΒ) 
5.1  Να διακζτει λειτουργία χειροκίνθτθσ και αυτόματθσ εκκίνθςθσ τθσ μζτρθςθσ ςε προκακοριςμζνα 

χρονικά διαςτιματα. 
5.2  Να απεικονίηονται οι τιμζσ ςυςτολικισ, διαςτολικισ και μζςθσ αρτθριακισ πίεςθσ, με ξεχωριςτά όρια 

ςυναγερμοφ για κάκε μία από αυτζσ. 
6. Κερμοκραςία (Τ) 

6.1 Να ζχει τθν δυνατότθτα μζτρθςθσ τθσ κερμοκραςίασ ςε δφο διαφορετικά ςθμεία του ςϊματοσ  (Τ1,Τ2), 
ταυτόχρονα, ςε περίπτωςθ που χρθςιμοποιθκοφν δφο αιςκθτιρεσ. 

6.2 Στθν παραπάνω περίπτωςθ να υπολογίηει και να αναδεικνφει τθ διαφορά κερμοκραςίασ μεταξφ των 
δφο ςθμείων (ΔΤ). 

 

7. Ραλμικι οξυμετρία (SpO2)  
7.1 Να μετρά με αναίμακτθ μζκοδο τον κορεςμό τθσ αιμοςφαιρίνθσ ςε οξυγόνο μζςω αιςκθτιρα δακτφλου 

(probe) πολλαπλϊν χριςεων. Να είναι τεχνολογίασ Nellcor ι Masimo. 
7.2 Να απεικονίηει ψθφιακά τον κορεςμό % οξυγόνου και να απεικονίηει τθν πλθκυςμογραφικι καμπφλθ 

SpO2. 
 

8. Καρδιακι παροχι (CO).  
Να μετρά και να απεικονίηει τθ καρδιακι παροχι με τθ μζκοδο τθσ κερμοαραίωςθσ. Επιπλζον να μετράει και να 
απεικονίηει τθν μεταβλθτότθτα του παλμοφ πίεςθσ (pulse pressure variation PPV). 
 

9. Να μετράει βάκοσ αναιςκθςίασ με τθν μζκοδο του διφαςματικοφ δείκτθ, (BIS).  
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10. Να είναι προςτατευμζνο από παράςιτα διακερμίασ και απινίδωςθσ. Να είναι κατάλλθλο για χριςθ ςε νεογνά, 
παιδιά και ενιλικεσ.  
 

11. Να διακζτει οπτικοακουςτικι διάταξθ ςυναγερμοφ (Alarms) με τρία επίπεδα προτεραιότθτασ και ρυκμιηόμενα 
όρια για όλεσ τισ παραμζτρουσ. 
 

12. Να διακζτει μνιμθ όλων των παραμζτρων (trends) χρονικισ διάρκειασ 48 ωρϊν τουλάχιςτον, ςε μορφι 

γραφθμάτων και πινάκων.  

 

13. Να διακζτει ειδικό λογιςμικό για υπολογιςμό δοςολογίασ φαρμάκων. 

 
14. Το ςφςτθμα να ςυνοδεφεται από:  

• καλϊδιο ΘΚΓ 5-πολικό, 

• καλϊδιο ΘΚΓ 3-πολικό, 

• τζςςερισ περιχειρίδεσ (1 Small, 1 Medium, 1 Large, 1 Extra Large),  

• αιςκθτιρα οξυμετρίασ δακτφλου πολλαπλϊν χριςεων, τεχνολογίασ Nellcor ι Masimo με τισ αντίςτοιχεσ 

προεκτάςεισ, 

• αιςκθτιρεσ κερμοκραςίασ (δζρματοσ και οιςοφάγου/ορκοφ), 

• μια Ambu, 

και να ςυνοδεφεται εν γζνει από τον απαραίτθτο εξοπλιςμό για τθν εφρυκμθ λειτουργία του ςυςτιματοσ πλθν 
λοιπϊν αναλωςίμων.  
 

ΣΤ. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ 

 

1. Πλοσ ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ να είναι καταςκευαςμζνοσ ςφμφωνα με τισ διεκνείσ ευρωπαϊκζσ 
προδιαγραφζσ αςφαλείασ και να διακζτει ςιμανςθ CE. Να διατίκεται από αντιπρόςωπο που διακζτει 
πιςτοποίθςθ ISO 9001:2000 ι ISO 13485:2003 ςφμφωνα με τθν Υ.Α ΔΥ8δ/1348/04 που αφορά ςτθ διακίνθςθ και 
τθν τεχνικι υποςτιριξθ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων. 
 

2. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό να είναι ενταγμζνοι ςε πρόγραμμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ Α.Θ.Θ.Ε. βάςει 
του Ρ.Δ 117/2004(ΨΕΚ 82Α) και Ρ.Δ 15/2006(ΨΕΚ 12Α) ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 2003/108. 

 

3. Να δοκεί εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για τρία (3) ζτθ και να αναφερκεί θ ετιςια κοςτολόγθςθ ςυμβολαίου 
πλιρουσ ςυντιρθςθσ ςυμπεριλαμβανομζνων των ανταλλακτικϊν, service kits και εργαςίασ εκτόσ αναλωςίμων, 
κακϊσ και προλθπτικισ ςυντιρθςθσ ςυμπεριλαμβανομζνων των service kits και εργαςίασ εκτόσ ανταλλακτικϊν 
και αναλωςίμων τθσ μονάδοσ, μετά το πζρασ τθσ εγγφθςθσ για ζωσ τθ ςυμπλιρωςθ τθσ δεκαετίασ.  
 

4. Να βεβαιϊνεται εγγράφωσ από τον καταςκευαςτικό οίκο θ διάκεςθ ανταλλακτικϊν για δεκαπζντε ζτθ. 
 

5. Να ςυνταχκεί πλιρεσ, αναλυτικό φφλλο ςυμμόρφωςθσ για όλα τα ανωτζρω.  
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2. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 

 

 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ                 (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΡΟΣΦΕΟΝΤΟΣ : 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ :  ΓΕΝΛΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΨΛΫΛΝΑΣ <ΕΛΕΝΘ Κ. ΔΘΜΘΤΛΟΥ> » 

ΑΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ :38 ./2018. 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΟΥ : «ΡΟΜΘΘΕΙΑ  ΡΛΘΕΣ ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΓΙΚΟ ΣΥΚΓΟΤΘΜΑ 

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   
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3.  ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

ΣΩΕΔΛΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

3Θ ΥΓΕΛΟΝΟΜΛΚΘ ΡΕΛΨΕΕΛΑ 

 ΔΥΤΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ 

ΓΕΝΛΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ ΨΛΫΛΝΑΣ 

 ΕΛΕΝΘ Κ. ΔΘΜΘΤΛΟΥ      

Ταχ. ΕΓΝΑΤΛΑΣ 9  

Τ.Κ. 53100 ΨΛΫΛΝΑ  

ΑΨΜ: 999669027 Δ.Ο.Υ. ΨΛΫΛΝΑΣ  

ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

  ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ΡΛΘΕΣ ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΓΙΚΟ ΣΥΓΚΟΤΘΜΑ 

 

                                                                    ΑΛΚΜΟΣ  

ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ          :   

ΕΛΔΟΣ                              :  

ΣΥΜΒΑΤΛΚΘ ΤΛΜΘ    : ………………….  ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α 24%  

ΕΝΔΛΑΨΕΟΜΕΝΘ 

 ΥΡΘΕΣΛΑ                  : Γενικοφ Νοςοκομείου ΨΛΫΛ ΝΑΣ   

 

Ψλϊρινα , ςιμερα …………………………….. ςτο Τμιμα προμθκειϊν του Γενικοφ Νοςοκομείου Ψλϊρινα  οι υπογεγραμμζνοι  

α) το Γενικό Νοςοκομείο Ψλϊρινα που εδρεφει ςτθν ΨΛΫΛΝΑ ΕΓΝΑΤΛΑΣ 9 ΤΚ 53100  ΤΘΛ.23853/20266  

Α.Ψ.Μ:999669027  Δ.Ο.Υ ΨΛΫΛΝΑΣ  όπωσ εκπροςωπείται νόμιμα από τον Διοικθτι κ.  ΩΛΫΤΛΔΘ ΓΕΫΓΛΟ και 

 β) ………………………., εκπρόςωπο τθσ εταιρείασ …………………………, Δ/νςθ: …………………….. τθλ. …………….., Ψ.Α.Ω. …………… με 

Α.Ψ.Μ: ………………… Δ.Ο.Υ: ………………,  ςυμφϊνθςαν και ςυναποδζχτθκαν τα εξισ: 

Με τθν με αρικ. ………../…-..2018 Απόφαςθ του ΔΣ του Γενικοφ Νοςοκομείου ΨΛΫΛΝΑΣ κατακυρϊκθκε θ προμικεια των 

ειδϊν ωσ αυτά περιγράφονται  αναλυτικά ςτο άρκρο 1 τθσ παροφςθσ Σφμβαςθσ ςτθν εταιρεία ………………………… 

Θ κατακφρωςθ ζγινε ςφμφωνα με τα αποτελζςματα του Ανοικτοφ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ που διενεργικθκε τθν 

13./…12 ../2017  ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ  Δ/ξθσ  με αρικ.  38/2018  με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ, ςφμφωνα και με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ των 

προςφερόμενων ειδϊν. 
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Φςτερα από τα ανωτζρω ο πρϊτοσ από τουσ ςυμβαλλόμενουσ με τθν προαναφερόμενθ ιδιότθτά του, ανακζτει ςτον 

δεφτερο, ονομαηόμενο ςτο εξισ Ρρομθκευτι, τθν προμικεια των ειδϊν ωσ αυτά περιγράφονται  αναλυτικά ςτο άρκρο 1 

τθσ παροφςθσ Σφμβαςθσ, τα οποία του κατακυρϊκθκαν ςφμφωνα με τουσ κατωτζρω όρουσ και ςυμφωνίεσ, τισ οποίεσ 

αποδζχεται ανεπιφφλακτα. 

Θ ςφμβαςθ αυτι διζπεται από τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 περί Δθμοςίων Συμβάςεων Ζργων, Ρρομθκειϊν και 

Υπθρεςιϊν, τον Νόμο 2469/97 άρκρο 18 και των ςχετικϊν διατάξεων περί κρατιςεων και φόρου, Ν.2198/94  ΑΚΟ 24 

& τον Ν. 3329/05 “ Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ”, το Ν. 3527/2007 « Κφρωςθ Συμβάςεων υπζρ 

Νομικϊν προςϊπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείασ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ», το 

Ν.3580/2007 «Ρρομικειεσ Ψορζων εποπτευομζνων από το Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ 

διατάξεισ» και λοιπζσ ιςχφουςεσ. 

    

ΑΚΟ 1 

ΣΤΟΛΩΕΛΑ ΤΫΝ ΥΡΟ ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΕΛΔΫΝ-ΤΛΜΘ 

Α.   Στθν εταιρεία  ……………………… ωσ εξισ : 

ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΕΛΔΟΥΣ  

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΤΛΜΘ ΩΫΛΣ Ψ.Ρ.Α. …………….   

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΤΛΜΘ ΣΥΜΡΕ/ΝΟΥ Ψ.Ρ.Α. ……….  

         

ΑΚΟ 2 

ΤΟΡΟΣ  ΚΑΛ  ΩΟΝΟΣ  ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

 

      Ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να παραδϊςει τα παραπάνω  είδθ   από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ΕΝΤΟΣ 90 

ΘΜΕΫΝ  του Γενικοφ Νοςοκομείου ΨΛΫΛΝΑΣ (Κωδικόσ ΝUTS: GR  134 .) ςτουσ χϊρουσ που κα του   υποδειχκοφν, με 

δικι του ευκφνθ.  

 

ΑΚΟ 3 

ΡΟΣΟΤΛΚΘ-ΡΟΛΟΤΛΚΘ ΡΑΑΛΑΒΘ 

Θ ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των ειδϊν κα γίνει από τθν προσ τοφτο οριςκείςα επιτροπι,  για τθν ορκι εκτζλεςθ 

αυτϊν του Γ.Ν.ΨΛΫΛΝΑΣ   
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ΑΚΟ 4 

ΔΛΑΚΕΛΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

   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,  

 

 

 

ΑΚΟ 5 

ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΫΜΘΣ- ΚΑΤΘΣΕΛΣ- ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΑ 

  Θ πλθρωμι των προμθκευτϊν κα γίνει α) κατά μζγιςτο εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν παραλαβι του ςχετικοφ 

τιμολογίου, ωσ κείμενθ νομοκεςία, μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του είδουσ .   β)  κα 

πραγματοποιθκεί με το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ 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. 

 

ΑΚΟ 6 

ΤΕΩΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΨΕΣ-ΥΡΟΩΕΫΣΕΛΣ 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να τθριςει τισ  τεχνικζσ προδιαγραφζσ των ειδϊν που του ζχουν κατακυρωκεί ςφμφωνα 

με τισ αποφάςεισ του Γ.Ν. ΨΛΫΛΝΑΣ  και ςφμφωνα με τθν με αρικ. ζγγραφθ Ρροςφορά του  θ  οποία αποτελεί  

αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ ςφμβαςθσ.                                                   

 

ΑΚΟ 7 

ΚΥΫΣΕΛΣ ΣΕ ΒΑΟΣ ΤΟΥ ΡΟΜΘΚΕΥΤΘ 

Εκτόσ από τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο Ν. 4412/2016, ο προμθκευτισ κα βαρφνεται και για κάκε ηθμιά που 

τυχόν κα προκφψει ςτο Νοςοκομείο από τθ μθ εκτζλεςθ ι κακι εκτζλεςθ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.   

                                                                                                          

ΑΚΟ 8 
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Για όλα και τα λοιπά κζματα, αναφορικά με τθν προμικεια θ οποία πραγματοποιείται με τθν ςφμβαςθ αυτι, ιςχφει θ 

ζγγραφθ προςφορά του προμθκευτι  που αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςθσ ςφμβαςθσ  κακϊσ επίςθσ και τα 

αναφερόμενα ςτον Ν. 4412/2016 περί Δθμοςίων Συμβάςεων Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν. 

 

ΑΚΟ 9 

                                     ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ- ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ  

 

Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ θ εταιρία κατζκεςε τθν με αρικμό …………………….   εγγυθτικι επιςτολι 

καλισ εκτζλεςθσ τθσ Τράπεηασ ……………………… , ποςοφ των ………………….ευρϊ (5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ τον 

ΨΡΑ), ιςχφοσ μζχρι επιςτροφισ τθσ. 

 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 

 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 ΨΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

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. 

 

ΑΘΟ 10  

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 

ΨΛΫΛΝΑΣ, 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 

ΑΘΟ 11 

 ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ 

Εφόςον ηθτθκεί από το Νοςοκομείο 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  

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.  
 

Άρκρο 13 

ΛΟΡΟΙ ΟΟΙ  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δεςμεφεται για τθν πιςτι και απαρζγκλιτθ 

τιρθςθ των υποχρεϊςεων του που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 

εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ 

διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του 

Ρροςαρτιματοσ Α' του Ν. 4412/2016. 

Συμφωνείται ότι κάκε άλλθ τροποποίθςθ τθσ παροφςθσ ςφμβαςθσ, πρόςκετθ ςυμφωνία, παροχι διευκολφνςεωσ, 

παράταςθσ χρόνου εκτζλεςθσ κλπ γίνεται και αποδείχνεται μόνο ζγγραφα αποκλειςμζνου κάκε άλλου μζςου απόδειξθσ. 

Για οποιαδιποτε διαφορά ανακφψει από τθν παροφςα ςφμβαςθ αρμόδια είναι τα δικαςτιρια. 

Φςτερα από αυτά ςυντάχκθκε θ ςφμβαςθ θ οποία αφοφ διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε ,υπογράφεται νόμιμα από τουσ 

ςυμβαλλόμενουσ, ςε δυο  πρωτότυπα. 

Ζνα από τα παραπάνω πρωτότυπα τθσ ςφμβαςθσ κατατζκθκε ςτο αρμόδιο Τμιμα Ρρομθκειϊν του Γενικοφ 

Νοςοκομείου  ΨΛΫΛΝΑΣ  και το άλλο πιρε ο προμθκευτισ ο οποίοσ διλωςε ότι ενεργεί για λογαριαςμό του 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

                    ΓΛΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ                                                                       Ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ     

  ΔΛΟΛΚΘΤΘΣ   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΑΔΑ: ΩΗ6246907Ι-ΑΣΧ



 

33 

 

 
 
 
 
  ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 
 

Εκδότθσ (Ονομαςία Τράπεηασ, υποκατάςτθμα) : 
 

Θμερομθνία ζκδοςθσ : 
 

Ρροσ το: 

 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ   ΦΛΩΙΝΑΣ  

 
 

ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΟΛΘ ΥΡ' ΑΛΚΜΟΝ ........................... ΓΛΑ ΡΟΣΟ ....................... ΕΥΫ 
 

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  5 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………………………………..……. 

ΑΨΜ……………………………………  _\νςθ…………………………………………………… 
 

Ρ

ρ

ο

σ 
 

……………………………………….……………………..……………………………. 
 

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 Ψ.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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ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (ΤΕΥΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα
i
  και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 

ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα φορζα 

(αφ) 

- Ονομαςία: *ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΙΝΑΣ <ΕΛΕΝΘ Θ. ΔΘΜΘΤΙΟΥ>)] 

 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Κωδικόσ ΝUTS   533 .) 

 Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: * ΕΓΝΑΤΙΑΣ 9 ΦΛΩΙΝΑ 53100 / 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: * ΤΣΩΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ] 

- Τθλζφωνο: *2382350266] 

- Θλ. ταχυδρομείο: *sprom@nosflorinas.gr] 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου florinahospital.gr 

 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ -,ΡΟΜΘΘΕΙΑ  ΡΛΘΕΣ ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΚΟ 

ΣΥΓΚΟΤΘΜΑ  

Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *……+ 

- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε, προμικειεσ- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : 

*…OXI…+ 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι *       38   /2018] 

 

 

ΟΛΕΣ ΟΛ ΥΡΟΛΟΛΡΕΣ ΡΛΘΟΨΟΛΕΣ ΣΕ ΚΑΚΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΚΑ ΡΕΡΕΛ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΫΚΟΥΝ ΑΡΟ ΤΟΝ 

ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΨΟΕΑ 
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΨΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΨΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ του 

οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον εκνικό 

αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον απαιτείται και 

υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι
ii
 : 

Τθλζφωνο: 

Θλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ 

τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι ι 

μεςαία επιχείρθςθ
iii
; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 

αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο οικονομικόσ 

φορζασ είναι προςτατευόμενο εργαςτιριο, 

«κοινωνικι επιχείρθςθ»
iv
 ι προβλζπει τθν εκτζλεςθ 

ςυμβάςεων ςτο πλαίςιο προγραμμάτων 

προςτατευόμενθσ απαςχόλθςθσ; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 

εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

εργαηομζνων; 

Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 

κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με αναπθρία 

ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων ανικουν οι 

απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

*…...............+ 

*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 

εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 

ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 
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ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

Εάν ναι: 

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) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι του 

πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό εγγραφισ ι 

πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ πιςτοποίθςθ 

διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, κατά 

περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο κατάλογο
v
: 

δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα 

απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

Εάν όχι: 

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ πλθροφορίεσ 

που λείπουν ςτο μζροσ IV, ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ 

κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ εφόςον αυτό απαιτείται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ: 

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 αυτι 

διατίκεται δωρεάν; 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε:  

 

 

 

 

 

 

 

α) *……+ 

 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *……+ 

 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) *+ Ναι *+ Πχι 
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(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία 

ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από κοινοφ με 

άλλουσ
vi
; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 

οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα 

ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   (επικεφαλισ, 

υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …): 

β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ 

που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ διαδικαςία 

ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ ςυμμετζχουςασ 

ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

α) *……+ 

 

 

 

β) *……+ 

 

 

γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι των 

τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ φορζασ 

επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 

αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ 

ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον τόπο 

γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Κζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία ςχετικά 

με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, τθν ζκταςθ, 

τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝ
vii

  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ 

άλλων οικονομικϊν φορζων 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 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και 

Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ 

ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, είτε 

ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ 

ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ 

που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 

παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε ζνα 

από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ  

(Θ παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από τθν 

ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 

οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό 

μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 

 

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των προτεινόμενων 

υπεργολάβων και το ποςοςτό τθσ ςφμβαςθσ που κα 

αναλάβουν:  

*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του 

άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει ςε 

τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ 

αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται 

ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ 

ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία 

υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ
viii

 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ
ix
· 

2. δωροδοκία
x,xi

· 

3. απάτθ
xii

· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ
xiii

· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ
xiv

· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων
xv

. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ εισ 

βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε 

προςϊπου
xvi

 το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, 

διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει 

εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι 

ελζγχου ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 

παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 

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;  

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι 

φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+
xvii

 

Εάν ναι, αναφζρετε
xviii

: 

α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 

αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ καταδίκθσ, 

β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

 

α) Θμερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 
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γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι 

απόφαςθ: 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ και 

ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι 

φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+
xix

 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ 

ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»)
xx

; 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν
xxi

: *……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Ρλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ τισ 

υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν πλθρωμι 

φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
xxii

, ςτθν 

Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι τυχόν 

εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Ωϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται: 

β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι ζκδοςθσ 

απόφαςθσ 

- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, εφόςον 

ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ διάρκεια τθσ 

περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 

υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ 

ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει 

ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωςθ, των 

δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων, είτε 

υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 

καταβολι τουσ ;
xxiii

 

ΦΟΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να αναφερκοφν 

λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
xxiv

 

*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Ρλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι αφερεγγυότθτα, 

ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ του 

περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ 

δικαίου
xxv

; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα 

που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ αυτοφ του λόγου αποκλειςμοφ 

(«αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε 

από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ
xxvi

 : 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από 

το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 

προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 

ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 

εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ τθσ 

εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των μζτρων 

ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ 

του λειτουργίασ υπό αυτζσ αυτζσ τισ περιςτάςεισ
xxvii 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 
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(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα
xxviii

; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

[.......................] 

 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 

αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*..........……+ 

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ ςυμφωνίεσ με 

άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςκοπό τθ 

ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 

αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ τυχόν 

ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, λόγω τθσ 

ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

*.........…+ 
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Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι επιχείρθςθ 

ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ ςτθν 

ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα ι ζχει 

με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν προετοιμαςία τθσ 

διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ
xxx

; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

[...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 

επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια
xxxi

 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;  

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 

αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν 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, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ κακυςτζρθςθ 

τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται από τθν 

ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα  

*+ Ναι *+ Πχι 
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δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με ακζμιτο 

τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, να 

αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 

ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 

αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ 

που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 

ανάκεςθ;  

 

 



ΑΔΑ: ΩΗ6246907Ι-ΑΣΧ



26 

 

26 

 

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 

ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 4 ν. 

3310/2005
xxxii

: 

Απάντθςθ: 

Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 

του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 

αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*……+ 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ φορζασ 

δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι 

ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του 

Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων κριτθρίων 

επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; *+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 

προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ 

ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα 

ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που 

τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 

εγκατάςταςισ
xxxiii

; του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

*…+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 

Ωρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ 

φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να 

ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ 

υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 

δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  

* …+ *+ Ναι *+ Πχι 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 

προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ 

ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό οικονομικϊν 

ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι 

ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 

και/ι, 

1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 

απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι ο 

εξισ 
xxxiv

: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό τομζα 

που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και 

προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για τον 

αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται είναι ο 

εξισ: 

και/ι, 

2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον αρικμό 

ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι 

ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι ο εξισ
xxxv

: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+ νόμιςμα 
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(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά με τον 

κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν είναι 

διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν απαιτοφμενθ περίοδο, 

αναφζρετε τθν θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε 

τισ δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ: 

*…................................…+ 

4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ 

αναλογίεσ
xxxvi

 που ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ 

ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι οι πραγματικζσ 

τιμζσ των απαιτοφμενων αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-

αναλογία μεταξφ x και y
xxxvii

 -και θ αντίςτοιχθ αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι 

κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του 

οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ: 

Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……+*…+νόμιςμα 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 

χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ 

(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να ζχει 

προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

*……..........+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 
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Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 

οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ
xxxviii

, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα ακόλουκα 

ζργα του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν καλι  

εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των ςθμαντικότερων 

εργαςιϊν διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν 

διακιρυξθ): 

*…+ 

Ζργα: *……+ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

 *……+*……+*……+ 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν και 

δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ
xxxix

, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ ακόλουκεσ 

κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν του είδουσ που 

ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει παράςχει τισ ακόλουκεσ 

κυριότερεσ υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει 

προςδιοριςτεί: 

Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 

αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 

παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ
xl
: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν 

διακιρυξθ):  

*…...........+ 

Ρεριγραφ

ι 

ποςά θμερομθν

ίεσ 

παραλιπτε

σ 

    

 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να χρθςιμοποιιςει 

το ακόλουκο τεχνικό προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ 

τεχνικζσ υπθρεςίεσ
xli

, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για 

τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 

Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, ο 

οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να χρθςιμοποιιςει 

το ακόλουκο τεχνικό προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ 

τεχνικζσ υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................+ 

 

 

 

 

*……+ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 

ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα 

ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ 

ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που 

διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

*……] 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να εφαρμόςει 

τα ακόλουκα ςυςτιματα διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ 

εφοδιαςμοφ και ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ 

*....……+ 
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ςφμβαςθσ: 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 

παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα ι 

υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται ςε 

κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ διενζργεια 

ελζγχων
xlii

 όςον αφορά το παραγωγικό δυναμικό ι 

τισ τεχνικζσ ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 

εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα μζςα 

μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει κακϊσ και 

τα μζτρα που λαμβάνει για τον ζλεγχο τθσ 

ποιότθτασ; 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 

επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον εργολάβο, 

και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθ 

ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ) 

β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 

 

α)*......................................……+ 

 

 

 

 

β) *……+ 

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να εφαρμόηει 

τα ακόλουκα μζτρα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό δυναμικό 

του οικονομικοφ φορζα και ο αρικμόσ των 

διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά τα τελευταία τρία 

ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό προςωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι του 

τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ και 

τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να ανακζςει 

ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ
xliii

 το 

ακόλουκο τμιμα (δθλ. ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 
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11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 

απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι φωτογραφίεσ 

των προϊόντων που κα προμθκεφςει, τα οποία δεν 

χρειάηεται να ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά 

γνθςιότθτασ· 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 

περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα απαιτοφμενα 

πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 

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 διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ 

ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ 

διακιρυξθ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε ποια 

άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….............................................+ 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 
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Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 

και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα 

φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

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; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 

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 ςυςτιματα ι πρότυπα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 
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(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 
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Μζροσ V: Ρεριοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων 

φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 

εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν 

προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να ςυνοδεφονται 

από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 

εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ ανταγωνιςτικοφ 

διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Ρεριοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Ρλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ 

κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να εφαρμοςτοφν 

για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων με 

τον ακόλουκο τρόπο: 

Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι λοιπζσ 

μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, αναφζρετε για 

κακζνα από αυτά αν ο οικονομικόσ φορζασ 

διακζτει τα απαιτοφμενα ζγγραφα: 

Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι 

λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων διατίκενται 

θλεκτρονικάxliv, αναφζρετε για το κακζνα: 

*….+ 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχι
xlv

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+
xlvi
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Λ – IV 

ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να 

προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονται
xlvii

, 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
xlviii

. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ 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 Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... 

*προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό 

τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Θμερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
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i Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα 

αναφζρεται το ςφνολο αυτ 

ii Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και 

των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για 

ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 

ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρώ. 

Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 

κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρώ. 

Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν 

λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιών δεν υπερβαίνει τα 50 

εκατομμφρια ευρώ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρώ. 

iv Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι 

μειονεκτοφντων ατόμων. 

v Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

vi Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vii  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Πςον αφορά τα κριτιρια που 

ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του 

Μζρουσ ΛΛ του Ραραρτιματοσ ΩΛΛ του Ρροςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα 

εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

viii Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι 

δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου 

ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

ix Όπωσ 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). 

x Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

xi Όπωσ 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 ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ 

Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). 

Περιλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ 

Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Ρρόςκετου ςϋ αυτιν Ρρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ 

κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

xii 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)
  

όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 

"Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων 

και των ςυναφϊν µε αυτιν Ρρωτοκόλλων. 
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xiii Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 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. 

xiv Όπωσ 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) 
 

που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Ρρόλθψθ και καταςτολι τθσ 

νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ 

διατάξεισ”. 

xv Όπωσ 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 οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Ρρόλθψθ 

και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xvi Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 

Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 

του άρκρου 73 ) 

xvii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xx Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν 

περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ 

εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  

xxii Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, 

οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 

επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxiii Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων 

καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, 

όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ 

δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν 

καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω 

ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε 

χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ 

παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ 

διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiv Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxv Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ 

διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 
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xxvi . Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix Όπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxx Πρβλ άρκρο 48. 

xxxi  Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxii Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ 

εκτόσ ΦΠΑ (άρκρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 

xxxiii Όπωσ περιγράφεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα 

κράτθ μζλθ οφείλουν να ςυμμορφώνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 

xxxiv  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxv  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxvi Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxvii Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxviii Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ  

που υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 

xxxix Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ 

που υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

xl Πρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο 

και ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

xli Όςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του 

οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο 

μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ. 

xlii Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ 

από αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ 

υπθρεςιϊν. 

xliii Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 

υπό μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω 

τμιματοσ, τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, 

ενότθτα Γ ανωτζρω.  

xliv Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 

xlv Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvi Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
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xlvii Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii 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, τα ςτοιχεία αυτά 

πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  
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