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ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΥΡ' Α. 3313/27-05-2021 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ 
ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΝΫ ΤΟΥ 

ΟΙΟΥ ΕΨΑΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΫΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

για τθν ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΟΤΕΩΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. 
ΑΜΨΙΣΣΑΣ 

Επιλογι Ρρομθκευτι(-ων) υλοποίθςθσ του Υποζργου «ΡΟΜΗΘΕΙΑ» τθσ Ρράξθσ ΟΡΣ 
(MIS) 5072598, που είναι ενταγμζνθ το Ε.Ρ «Στερεά Ελλάδα», µε κριτιριο κατακφρωςθσ 

τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ 

ποιότθτασ - τιμισ, 177.958,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του 24%.ΨΡΑ
1 

 
 
 
 

 
 

 

                                                           
1
 Το παρόν υπόδειγμα δφναται να χρθςιμοποιείται και για ςυμβάςεισ προμθκειϊν εκτιμϊμενθσ αξίασ ζωσ 60.000 Ευρϊ χωρίσ 

ΦΡΑ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι επιλζξει να χρθςιμοποιιςει θλεκτρονικά μζςα (ΕΣΘΔΘΣ) , με τισ κατάλλθλεσ 
προςαρμογζσ, όπου απαιτοφνται με βάςθ τθν κείμενθ νομοκεςία, για ςυμβάςεισ αξίασ ζωσ 60.000,00 ευρϊ (ενδεικτικά το 
άρκρο 3.4 «Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ» πρζπει να προςαρμοςτεί ςτο άρκρο 127 του ν. 4412/2016  «Ενςτάςεισ»).  
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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Επωνυμία Γενικό Νοςοκομείο Άμφιςςασ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Οικιςμόσ Δροςοχωρίου 

Ρόλθ Άμφιςςα 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 33100 

Χϊρα2 ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS3 EL 645 (ΦΩΚΙΔΑ) 

Τθλζφωνο 2265350129 

Φαξ 2265022086 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  log1@gnamfissas.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ4 Θοδωρισ Μιταλασ 

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

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL)5  

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι 6  το Γενικό Νοςοκομείο Άμφιςςασ και ανικει ςτθν 5θ Υγειονομικι Ρεριφζρεια 
Θεςςαλίασ και Στερεάσ Ελλάδασ 7 

   

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.8 

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

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

Διατθρείται για λόγουσ αρίκμθςθσ9 

Διατθρείται για λόγουσ αρίκμθςθσ 10   

Διατθρείται για λόγουσ αρίκμθςθσ 11 

                                                           
2
 Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων  

3
 Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων  

4
 Συμπλθρϊνεται το όνομα, θ διεφκυνςθ, ο αρικμόσ τθλεφϊνου και τθλεομοιοτυπικοφ μθχανιματοσ (FAX), θ διεφκυνςθ 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) τθσ υπθρεςίασ που διενεργεί τον διαγωνιςμό, κακϊσ και ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ τθσ 
υπθρεςίασ αυτισ, άρκρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016   

5
 Εφόςον υπάρχει και για ςυμβάςεισ άνω των ορίων   

6
 Αναφζρεται το είδοσ τθσ Α.A., πχ Υπουργείο, Ρεριφζρεια, Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ, Νοςοκομείο, Διμοσ, ΑΕ  του Δθμοςίου 

κλπ και αν αποτελεί “κεντρικι κυβερνθτικι αρχι (ΚΚΑ)» ι “μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι” κατά τθν ζννοια του άρκρου 2 
παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 

7
 Αναφζρεται ςε ποια υποδιαίρεςθ του δθμόςιου τομζα ανικει θ Α.Α.: α) Γενικι Κυβζρνθςθ (Υποτομζασ Κεντρικισ 

Κυβζρνθςθσ, Υποτομζασ ΟΤΑ, Υποτομζασ ΟΚΑ) ι β) Δθμόςιοσ Τομζασ (Ρλθν Γενικισ Κυβζρνθςθσ) κατά τισ υποδιαιρζςεισ του 
άρκρου 14 του ν. 4270/14.  

8
 Επιλζγεται θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Α.Α., βλζπε και Ραράρτθμα ΙΙ (Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ), Τμιμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεςτικοφ 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296). α) Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ β) Άμυνα, γ) Δθμόςια τάξθ και αςφάλεια, 
δ) Ρεριβάλλον, ε) Οικονομικζσ και δθμοςιονομικζσ υποκζςεισ, ςτ) Υγεία, η) Στζγαςθ και υποδομζσ κοινισ ωφζλειασ, θ) 
Κοινωνικι προςταςία, κ) Αναψυχι, πολιτιςμόσ και κρθςκεία, ι) Εκπαίδευςθ, ια) Τυχόν άλλθ δραςτθριότθτα. 

9
 Συμπλθρϊνεται μόνο αν εμπίπτει ςτθν από κοινοφ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ με τθν ζννοια του άρκρων άρκρων 42 – 

43  του ν. 4412/2016 
10

 Συμπλθρϊνεται το εφαρμοςτζο νομικό πλαίςιο (χϊρα και νομοκζτθμα/ματα) 
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Στοιχεία Επικοινωνίασ 12  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.13 

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

γ)       Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από : 

 τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: Γενικό Νοςοκομείο Άμφιςςασ, Οικιςμόσ Δροςοχωρίου. 

Γραφείο Ρρομθκειϊν: Θοδωρισ Μιταλασ (τθλ: 2265350129, φαξ: 2265022086) email: log1@gnamfissas.gr 
 δ) H θλεκτρονικι επικοινωνία απαιτεί τθν χριςθ εργαλείων και ςυςκευϊν που δεν είναι γενικϊσ 
διακζςιμα. Θ απεριόριςτθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα εν λόγω εργαλεία και ςυςκευζσ 
είναι δυνατι ςτθν διεφκυνςθ (URL): https://www.gnamfissas.gr   

 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

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

Ωρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ14 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ Ρεριφζρεια Στερεάσ Ελλάδασ, κωδικόσ 
2020ΕΡ05610007 Θ δαπάνθ για τθν εν ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α. : 9349.01 ςχετικι πίςτωςθ του 
προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2021  του Φορζα 15  

Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο υποζργο Νο 1 τθσ Ρράξθσ : «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΑΣΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ Γ. Ν. ΑΜΦΗΑ» θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 
2014-2020» με βάςθ τθν Απόφαςθ Ζνταξθσ με αρ. πρωτ. 2626/16-12-2020 (ΑΔΑ: Ψ98Υ7ΛΘ-ΕΣ) τθσ 
Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ του Ε.Ρ. Ρεριφζρειασ Στερεάσ Ελλάδασ και ζχει λάβει κωδικό MIS 5072598 
16. Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και από εκνικοφσ πόρουσ μζςω του 
ΡΔΕ17 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΑΣΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ Γ. Ν. 

ΑΜΦΗΑ ωσ κάτωκι: 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ CPV ΣΔΜ. 

1 ΦΟΡΖΣΟ ΑΝΑΠΝΔΤΣΖΡΑ ΣΔΠ 33157400-9 2 

2. 

ΑΝΑΠΝΔΤΣΖΡΔ ΣΤΠΟΤ ICU, ΜΔ ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ ΜΟΝΟ ΟΞΤΓΟΝΟΤ- ΜΔ ΛΑ ΣΑ 

ΤΓΥΡΟΝΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΔΡΗΜΟΤ - ΜΔ ΣΡΟΥΖΛΑΣΖ ΒΑΖ ΚΑΗ ΓΤΟ (2) ΠΛΖΡΔ ΔΣ 

ΑΘΔΝΟΤ 

33157400-9 

2 

3. 

ΦΟΡΖΣΟ ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΑΠΗΝΗΓΧΣΖ ΓΗΑΚΟΜΗΓΧΝ 

ΜΈΥΡΗ 360 JOULE 

ΜΔ ΜΠΑΣΑΡΊΑ ΓΗΑ 50 ΑΠΗΝΗΓΧΔΗ / 5 ETH 

Θήθε πξνζηαζίαο θαη κεηαθνξάο 

Γπν (2) δεύγε ειεθηξόδηα απηλίδσζεο γηα ρξήζε ζε αζζελείο άλσ ησλ 8 εηώλ 

33182100-0 

3 
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 Συμπλθρϊνεται θ ΕΚΑΑ/ΚΑΑ. Για τθν ζννοια τθσ ΚΑΑ/ ΕΚΑΑ πρβλ άρκρο παρ. 1 περ.  17 και 18 ν. 4412/2016. Ρρβλ και άρκρα 
40 - 43 ν. 4412/2016 

12
 Επιλζγονται και ςυμπλθρϊνονται τα αντίςτοιχα εδάφια, πρβλ άρκρα 22 και 67 ν. 4412/16 

13
 Εάν θ πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα είναι περιοριςμζνθ, αντί για τα αναφερόμενα ςτο α) ςυμπλθρϊνεται:  «Η πρόςβαςθ ςτα 

ζγγραφα είναι περιοριςμζνθ. Περαιτζρω πλθροφορίεσ παρζχονται ςτθν διεφκυνςθ (URL) : ………………………..» 
14

 Άρκρο 53 παρ. 2 εδ. η  ν. 4412/2016 
15

 Αναφζρονται τα ςτοιχεία του Φορζα, τθσ Συλλογικισ Απόφαςθσ και του Κωδικοφ Αρικμοφ Εξόδων τουσ οποίουσ βαρφνει θ 
πίςτωςθ για τθν χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

16
 Συμπλθρϊνονται τα ςχετικά κενά με βάςθ τθν Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ.  

17
 Συμπλθρϊνονται αναλόγωσ με το είδοσ τθσ χρθματοδότθςθσ και το ειδικό κανονιςτικό πλαίςιο (πχ ν. 4314/2014) 
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4. 

MONITOR ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΕΧΣΗΚΧΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΧΝ ΖΚΓ (12) - ΑΝΑΗΜΑΚΣΖ ΠΗΔΖ - 

ΟΞΤΜΔΣΡΗΑ - ΓΤΟ (2) ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΔ - ΑΗΜΑΣΖΡΔ ΠΗΔΔΗ - ΜΔ ΜΠΑΣΑΡΗΑ - 

ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΑΗΜΟΓΤΝΑΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΧΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΧΝ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ 

ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΉ ΔΝΧΜΑΣΧΖ Δ ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ 

33141620-2 

6 

5. ΜΖΥΑΝΗΚΔ ΑΝΑΡΡΟΦΖΔΗ 33192000-2 2 

6. 

ΖΚΓ 12 ΑΠΑΓΧΓΧΝ - ΟΘΟΝΖ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 5,5'' ΘΔΡΜΗΚΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗΚΟ 

ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ ΔΞΗ (6) ΚΑΝΑΛΗΧΝ ΜΝΖΜΖ ΔΧ ΚΑΗ 800 ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΜΔ ΣΡΟΥΖΛΑΣΟ 

ΣΡΑΠΔΕΗΓΗΟ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΑΡΥΔΗΟΘΔΣΖΖ Δ Ζ/Τ - ΔΞΑΓΧΓΖ ΖΚΓ ΚΑΗ 

Δ PDF - ΜΠΑΣΑΡΗΑ ΓΗΑ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 300 ΖΚΓ 

33190000-8 

4 

7. ΑΝΑΛΤΣΖ ΑΔΡΗΧΝ 38432100-3 1 

8. 
ΑΠΗΝΗΓΧΣΖ 2 ΦΑΗΚΟ ΜΔ ΜΟΝΗΣΟΡ ΚΑΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗΚΟ ΜΔ ΣΡΟΥΖΛΑΣΖ ΒΑΖ ΓΤΟ (2) 

ΔΣ ΚΤΚΛΧΜΑΣΧΝ ΖΚΓ ΜΔ ΜΠΑΣΑΡΊΑ  

33182100-0 
1 

9. ΑΝΣΛΗΔ ΔΓΥΤΖ ΦΑΡΜΑΚΧΝ ΚΑΗ ΤΓΡΧΝ 33141620-2 5 

10. 
ΣΡΟΥΖΛΑΣΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ ΠΗΔΟΜΔΣΡΑ ΟΞΤΜΔΣΡΑ ΜΔ ΓΤΟ (2) ΔΣ ΑΗΘΖΣΖΡΧΝ ΚΑΗ 

ΠΔΡΗΥΔΗΡΗΓΧΝ  

33123100-9 

1 

11. ΧΛΖΝΧΣΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ ΓΗΑ ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΟ  32360000-4 1 

12. ΦΟΡΔΗΟ 33192160-1 1 

13. ΚΛΗΝΔ ΝΟΖΛΔΗΑ ΜΑΦ ΜΔ ΑΔΡΟΣΡΧΜΑ ΑΓΗΑΒΡΟΥΟ - 180 kg. 33192120-9 3 

14. ΣΡΟΥΖΛΑΣΑ ΝΟΖΛΔΗΑ - ΑΝΑΕΧΟΓΟΝΝΖΖ ΣΔΠ  34000000-7 1 

15. ΦΟΡΖΣΑ ΠΑΛΜΗΚΑ ΟΞΤΜΔΣΡΑ ΜΔ ΓΤΟ (2) ΔΣ ΑΗΘΖΣΉΡΧΝ ΔΚΑΣΟ 33141620-2 1 

16. ΦΖΦΗΑΚΑ ΘΔΡΜΟΜΔΣΡΑ ΑΝΔΠΑΦΖ ΜΔΣΡΖΖ 38412000-6 1 

Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτα κάτωκι τμιματα18: 

1. ΦΟΡΖΣΟ ΑΝΑΠΝΔΤΣΖΡΑ ΣΔΠ 2ΣΔΜΑΥΗΑ 
Ρ/Υ χωρίσ ΦΡΑ = 14.516,13 € 
ΦΡΑ = 3.483,87€ 
ΣΥΝΟΛΟ: 18.000,00 € 
 

2. ΑΝΑΠΝΔΤΣΖΡΔ ΣΤΠΟΤ ICU 2 ΣΔΜΑΥΗΑ 
Ρ/Υ χωρίσ ΦΡΑ = 45.000,00 € 
ΦΡΑ = 10.800,00 €  
ΣΥΝΟΛΟ: 55.800,00 € 
 

3. ΦΟΡΖΣΟ ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΑΠΗΝΗΓΧΣΖ ΓΗΑΚΟΜΗΓΧΝ 3ΣΔΜΑΥΗΑ 
Ρ/Υ χωρίσ ΦΡΑ = 6.774,19 € 
ΦΡΑ = 1.625,81 € 
ΣΥΝΟΛΟ: 8.400,00 € 
 

4. MONITOR ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΕΧΣΗΚΧΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΧΝ ΖΚΓ (12) 6ΣΔΜΑΥΗΑ 
Ρ/Υ χωρίσ ΦΡΑ = 24.193,55 € 
ΦΡΑ = 5.806,45 € 

              ΣΥΝΟΛΟ: 30.000,00 € 

5. ΜΖΥΑΝΗΚΔ ΑΝΑΡΡΟΦΖΔΗ 2 ΣΔΜΑΥΗΑ 
Ρ/Υ χωρίσ ΦΡΑ = 8.064,52 € 
ΦΡΑ = 1.935,48 € 

              ΣΥΝΟΛΟ: 10.000,00 € 

6. ΖΚΓ 12 ΑΠΑΓΧΓΧΝ 4 ΣΔΜΑΥΗΑ 
Ρ/Υ χωρίσ ΦΡΑ = 9.032,26 € 
ΦΡΑ = 2.167,74 € 

              ΣΥΝΟΛΟ: 11.200,00 € 

7. ΑΝΑΛΤΣΖ ΑΔΡΗΧΝ 1ΣΔΜΑΥΗΟ 
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 Ρρβλ άρκρο 59 ν.4412/2016. Οι A.A. μποροφν να αποφαςίηουν να ανακζτουν μια ςφμβαςθ υπό τθ μορφι χωριςτϊν 
τμθμάτων και μποροφν να προςδιορίηουν το μζγεκοσ και το αντικείμενο των τμθμάτων αυτϊν. Σε περίπτωςθ που 
αποφαςίςουν να μθν υποδιαιρζςουν ςε τμιματα, απαιτείται να αναφζρουν ςτο παρόν ςθμείο τθσ Διακιρυξθσ ι ςε 
Ραράρτθμα αυτισ ι ςε οποιοδιποτε άλλο ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ τουσ βαςικοφσ λόγουσ τθσ απόφαςισ τουσ  
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Ρ/Υ χωρίσ ΦΡΑ = 3.629,03 € 
ΦΡΑ = 870,97 € 

              ΣΥΝΟΛΟ: 4.500,00 € 

8. ΑΠΗΝΗΓΧΣΖ 2 ΦΑΗΚΟ ΜΔ ΜΟΝΗΣΟΡ ΚΑΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗΚΟ 1ΣΔΜΑΥΗΟ 
Ρ/Υ χωρίσ ΦΡΑ = 3.709,68 € 
ΦΡΑ = 890,32 € 

              ΣΥΝΟΛΟ: 4.600,00 € 

9. ΑΝΣΛΗΔ ΔΓΥΤΖ ΦΑΡΜΑΚΧΝ ΚΑΗ ΤΓΡΧΝ 5ΣΔΜΑΥΗΑ 
Ρ/Υ χωρίσ ΦΡΑ = 5.241,94 € 
ΦΡΑ = 1.258,06 € 

              ΣΥΝΟΛΟ: 6.500,00 € 

10. ΣΡΟΥΖΛΑΣΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ ΠΗΔΟΜΔΣΡΑ 1ΣΔΜΑΥΗΟ 
Ρ/Υ χωρίσ ΦΡΑ = 1.612,90 € 
ΦΡΑ = 387,10 € 

              ΣΥΝΟΛΟ: 2.000,00 € 

11. ΧΛΖΝΧΣΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ 1ΣΔΜΑΥΗΟ 
Ρ/Υ χωρίσ ΦΡΑ = 2.822,58 € 
ΦΡΑ = 677,42 € 

              ΣΥΝΟΛΟ: 3.500,00 € 

12. ΦΟΡΔΗΟ 1ΣΔΜΑΥΗΟ 
Ρ/Υ χωρίσ ΦΡΑ = 3.629,03 € 
ΦΡΑ = 870,97 € 

              ΣΥΝΟΛΟ: 4.500,00 € 

13. ΚΛΗΝΔ ΝΟΖΛΔΗΑ ΜΑΦ ΜΔ ΑΔΡΟΣΡΧΜΑ ΑΓΗΑΒΡΟΥΟ - 180 kg. 3ΣΔΜΑΥΗΑ 
Ρ/Υ χωρίσ ΦΡΑ = 13.200,00 € 
ΦΡΑ = 3.168,00 € 

              ΣΥΝΟΛΟ: 16.368,00 € 

14. ΣΡΟΥΖΛΑΣΑ ΝΟΖΛΔΗΑ - ΑΝΑΕΧΟΓΟΝΝΖΖ ΣΔΠ 1ΣΔΜΑΥΗΟ 
Ρ/Υ χωρίσ ΦΡΑ = 1.532,26 € 
ΦΡΑ = 367,74 € 

              ΣΥΝΟΛΟ: 1.900,00 € 

15. ΦΟΡΖΣΑ ΠΑΛΜΗΚΑ ΟΞΤΜΔΣΡΑ 6ΣΔΜΑΥΗΑ 
Ρ/Υ χωρίσ ΦΡΑ = 483,87 € 
ΦΡΑ = 116,13 € 

              ΣΥΝΟΛΟ: 600,00 € 

16. ΦΖΦΗΑΚΑ ΘΔΡΜΟΜΔΣΡΑ ΑΝΔΠΑΦΖ ΜΔΣΡΖΖ 1ΣΔΜΑΥΗΟ 
Ρ/Υ χωρίσ ΦΡΑ = 72,58 € 
ΦΡΑ = 17,42 € 

              ΣΥΝΟΛΟ: 90,00 € 

Ρροςφορζσ υποβάλλονται είτε για το ςφνολο του προκθρυχκζντοσ εξοπλιςμοφ 19 είτε για ζνα ι 
περιςςότερα μθχανιματα του προκθρυχκζντοσ εξοπλιςμοφ.  

Κάκε υποβαλλόμενθ προςφορά,  κα πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να καλφπτει το ςφνολο 100% τθσ 
ηθτοφμενθσ ποςότθτασ ζκαςτου είδουσ (τμιματοσ) 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ για το ςφνολο των υπό προμικεια ειδϊν του παρόντοσ διαγωνιςμοφ 
ανζρχεται ςτο ποςό των 177.958,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΨΡΑ 24 % (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΨΡΑ: 
143.514,52 €,  ΨΡΑ : 34.443,48 €). 

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

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε 4 μινεσ. 

                                                           
19

 Θ Α.Α. ςυμπλθρϊνει για πόςα τμιματα ζνασ οικονομικόσ φορζασ μπορεί να υποβάλλει προςφορά (για ζνα, περιςςότερα και 
πόςα ςυγκεκριμζνα  ι για όλα τα τμιματα) 
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Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ 
Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

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

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ20: 

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

 του ν. 4314/2014 (Α' 265)21, “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 
2007 -2013», 

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

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

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

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

 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ 
των μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,22 

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

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

 του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150)23  

 του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν24  

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

                                                           
20

 Ρροςκικεσ και εν γζνει προςαρμογζσ άρκρων τθσ διακιρυξθσ (πζραν των όςων ιδθ προβλζπονται ρθτά ςτο κείμενο και τισ 
υποςθμειϊςεισ τθσ διακιρυξθσ), μποροφν να προςτίκενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόςον είναι απόλυτα ςυμβατζσ 
με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, ςτο πλαίςιο τθσ ριτρασ ευελιξίασ. 

21
 Εφόςον πρόκειται για ςφμβαςθ που ςυγχρθματοδοτείται από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

22
 Μόνο εφόςον επιλεγεί θ διενζργεια κλιρωςθσ  για τθ ςυγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων 

23
 Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ προκιρυξθσ ςε δφο θμεριςιεσ οικονομικζσ εφθμερίδεσ ευρείασ κυκλοφορίασ, που 

προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του ωσ άνω προεδρικοφ διατάγματοσ ζχει καταργθκεί από 01.01.2018, ςφμφωνα με τθν παρ. 10 
του άρκρου 379. Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ προκιρυξθσ ςε τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο ίδιο άρκρο, 
όταν ο διαγωνιςμόσ προκθρφςςεται από περιφερειακι υπθρεςία, καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 12 του άρκρου 
379. 

24
 Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ εφάπαξ περίλθψθσ ςε δφο οικονομικζσ εφθμερίδεσ, που προβλζπεται ςτο άρκρο 5 τθσ ωσ 

άνω απόφαςθσ, ζχει καταργθκεί από 01.01.2018, ςφμφωνα με τθν παρ.. 10 του άρκρου 379. Ειδικά θ υποχρζωςθ 
δθμοςίευςθσ εφάπαξ περίλθψθσ ςε τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο ίδιο άρκρο, καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ 
παρ. 12 του άρκρου 379. 
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 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των 
ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ  
μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι 
προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα»25, τθσ κοινισ 
απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα 
‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το 
ν.3414/2005’’, κακϊσ και των υπουργικϊν αποφάςεων, οι οποίεσ εκδίδονται, κατ’ εξουςιοδότθςθ  του 
άρκρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον κακοριςμό: α) των μθ «ςυνεργάςιμων φορολογικά» 
κρατϊν και β) των κρατϊν με «προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ»26.   

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

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

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

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

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

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

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

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

Τισ κάτωκι αποφάςεισ & ζγγραφα:  

 Τθ με κωδικό πρόςκλθςθσ 70 (780/06-05-2020) για τθν Υποβολι προτάςεων ςτο Επιχειρθςιακό 
Ρρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα», Άξονα προτεραιότθτασ: 09 «Ρροϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ και 
καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ ΕΤΡΑ» με τίτλο «Ρρομικεια Ιατροτεχνολογικοφ Εξοπλιςμοφ για τισ 
Μονάδεσ Υγείασ τθσ Στερεάσ Ελλάδασ», ςυγχρθματοδοτοφμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΤΡΑ) 

 Τθν με αρ. πρωτ. 13/31-08-2020 Απόφαςθ ΔΣ (ΑΔΑ: Ψ0Ξ74690ΒΟ-Χ7Κ) ςχετικά µε τθν ζγκριςθ 
ςκοπιμότθτασ τθσ προμικειασ των ειδϊν) κακϊσ και τθν με αρ. πρωτ. 83230/18-09-2020 Απόφαςθ τθσ 
5θσ ΥΡΕ ςχετικά µε τθν ζγκριςθ ςκοπιμότθτασ τθσ προμικειασ των ειδϊν ΑΔΑ: 6ΟΥΡ469Θ2Γ-6Α8 

 Τθ με αρ. πρωτ. 2626/16-12-2020 (ΑΔΑ: Ψ98Υ7ΛΘ-ΕΣ) Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ με τίτλο 
«Ρρομικεια Ιατρικοφ Εξοπλιςμοφ για τισ Μονάδεσ Υγείασ τθσ Στερεάσ Ελλάδοσ» και MIS 5072598 ςτο 
Ε.Ρ. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020». 

 Τθ με αρ. πρωτ 30/16-03-2021 κζμα 6ο Απόφαςθ ΔΣ για τθν ζγκριςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και 
ποςοτιτων των ειδϊν μετά και τισ παρατθριςεισ τθσ με αρ. ΕΣΘΔΘΣ 21DIAB000015106 Θλεκτρονικι 

                                                           
25

 Θ υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν εταιρειϊν που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, απαιτείται ςφμφωνα με το 
άρκρο 8 του ν. 3310/2005, ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων εκτιμϊμενθσ αξίασ ανϊτερθσ του ενόσ 
εκατομμυρίου ευρϊ (1.000.000,00 €) 

26
      Επιςθμαίνεται ότι, όπωσ προβλζπεται ςτο αρ. 65 του ν. 4172/2013, οι ςχετικζσ υπουργικζσ αποφάςεισ εκδίδονται κάκε ζτοσ. 

Ρρβλ. τισ με αρικμ.1024/2018 (Β 542) &  ΡΟΛ1173/2017 (Β 4049) ςχετικζσ αποφάςεισ του Υπουργοφ Οικονομικϊν. 
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Διαβοφλευςθ και τθν Υποβολι πρόταςθσ ςτθ Διαχειριςτικι Αρχι προσ Διατφπωςθ Σφμφωνθσ Γνϊμθσ, 
για Διενζργεια Διαγωνιςμοφ, για τθν προμικεια Ιατροτεχνολογικοφ Εξοπλιςμοφ, για τθν κάλυψθ των 
αναγκϊν του Γ. Ν. Άμφιςςασ 

 Το υπ’ αρικμ996/13-05-2021 ζγγραφο τθσ Ε.Υ.Δ.Ε.Ρ. Ρεριφζρειασ Στερεάσ Ελλάδασ περί διατφπωςθσ 
ςφμφωνθσ γνϊμθσ για τθ διενζργεια του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. 

 τθν με αρ. 37/20-05-2021 κζμα 1ο ΕΘΔ απόφαςθ ΔΣ του Γ. Ν. Άμφιςςασ περί Ζγκριςθσ -Διενζργειασ 
Δθμόςιου Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια Ιατροτεχνολογικοφ Εξοπλιςμοφ 
κακϊσ και τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ του εν λόγω διαγωνιςμοφ 

 τθν Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ του Γ. Ν. Άμφιςςασ, καταχωρικθκε με α/α: 1025/24-05-2021 ςτο 
Βιβλίο Εγκρίςεων και Εντολϊν Ρλθρωμισ ΑΔΑ: ΨΩ0Ν4690ΒΟ-0ΑΟ και τθν διενζργεια του ςχετικοφ 
διαγωνιςμοφ 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 12/07/2021 και ϊρα 15:0027 

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

Θ ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν είναι θ  02/06/2021 θμζρα  Τετάρτθ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 12/07/2021 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 

15:00 

Θ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα διενεργθκεί τθν 16/05/2021 θμζρα Ραραςκευι                                 
και ϊρα 10:00  

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ28  

Ρροκιρυξθ29 τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 02/06/2021 
ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. *ςυμπλθρϊνεται επίςθσ αρικμόσ και θμερομθνία 
δθμοςίευςθσ, εφόςον είναι γνωςτά+ 

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 30 

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) 31.  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.32:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
ςτθν πλατφόρμα ΕΣΘΔΘΣ και ζλαβε Συςτθμικοφσ Αφξοντεσ Αρικμοφσ ωσ κάτωκι : 

                                                           
27

 Κατά τον κακοριςμό των προκεςμιϊν παραλαβισ των προςφορϊν οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψθ τθν πολυπλοκότθτα τθσ 
ςφμβαςθσ και τον χρόνο που απαιτείται για τθν προετοιμαςία των προςφορϊν (άρκρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Θ ελάχιςτθ 
προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν ςτθν ανοιχτι διαδικαςία κακορίηεται : α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων από τισ 
διατάξεισ των άρκρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων από τισ διατάξεισ του άρκρου 
121 του ίδιου νόμου, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43 παρ. 19 περ. α του ν. 4605/2019. 

28
 Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ άνω των ορίων, ι για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι το επιλζξει. Ρρβλ. 

άρκρο 65, παρ.6 του ν.4412/2016.  
29

 Άρκρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Θ προκιρυξθ περιλαμβάνει τισ πλθροφορίεσ που προβλζπονται ςτο Ραράρτθμα V του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ υπό τθ μορφι τυποποιθμζνου εντφπου (ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ ΙΙ : Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ του 
Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L296/1)  

30
 Άρκρο 66 Ν. 4412/2016. Θ παροφςα διακιρυξθ και οι προκθρφξεισ δεν δθμοςιεφονται ςε εκνικό επίπεδο, πριν από τθν 

θμερομθνία δθμοςίευςθσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ ΕΕ. Ωςτόςο, θ δθμοςίευςθ μπορεί να πραγματοποιείται ςε κάκε 
περίπτωςθ ςε εκνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν ζχουν ενθμερωκεί ςχετικά με τθ δθμοςίευςθ εντόσ 48 ωρϊν από τθ 
βεβαίωςθ παραλαβισ τθσ προκιρυξθσ/ γνωςτοποίθςθσ. Ρρβλ. άρκρο 66 του ν. 4412/2016.   

31
 Σφμφωνα με τα άρκρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και τθν ΥΑ 57654, όπωσ ιςχφουν. 
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Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ ΣΔΜ. ΤΣ. ΑΡ. ΔΖΓΖ 

1 ΦΟΡΖΣΟ ΑΝΑΠΝΔΤΣΖΡΑ ΣΔΠ 2 Πιαηθόξκα ΔΖΓΖ 

2. 

ΑΝΑΠΝΔΤΣΖΡΔ ΣΤΠΟΤ ICU, ΜΔ ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ ΜΟΝΟ ΟΞΤΓΟΝΟΤ- ΜΔ ΛΑ ΣΑ 

ΤΓΥΡΟΝΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΔΡΗΜΟΤ - ΜΔ ΣΡΟΥΖΛΑΣΖ ΒΑΖ ΚΑΗ ΓΤΟ (2) ΠΛΖΡΔ ΔΣ 

ΑΘΔΝΟΤ 

2 

Πιαηθόξκα ΔΖΓΖ 

3. 

ΦΟΡΖΣΟ ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΑΠΗΝΗΓΧΣΖ ΓΗΑΚΟΜΗΓΧΝ 

ΜΈΥΡΗ 360 JOULE 

ΜΔ ΜΠΑΣΑΡΊΑ ΓΗΑ 50 ΑΠΗΝΗΓΧΔΗ / 5 ETH 

Θήθε πξνζηαζίαο θαη κεηαθνξάο 

Γπν (2) δεύγε ειεθηξόδηα απηλίδσζεο γηα ρξήζε ζε αζζελείο άλσ ησλ 8 εηώλ 

3 

Πιαηθόξκα ΔΖΓΖ 

4. 

MONITOR ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΕΧΣΗΚΧΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΧΝ ΖΚΓ (12) - ΑΝΑΗΜΑΚΣΖ 

ΠΗΔΖ - ΟΞΤΜΔΣΡΗΑ - ΓΤΟ (2) ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΔ - ΑΗΜΑΣΖΡΔ ΠΗΔΔΗ - ΜΔ 

ΜΠΑΣΑΡΗΑ - ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΑΗΜΟΓΤΝΑΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΧΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΧΝ 

ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΉ ΔΝΧΜΑΣΧΖ Δ ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΣΑΘΜΟ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ 

6 

Πιαηθόξκα ΔΖΓΖ 

5. ΜΖΥΑΝΗΚΔ ΑΝΑΡΡΟΦΖΔΗ 2 Πιαηθόξκα ΔΖΓΖ 

6. 

ΖΚΓ 12 ΑΠΑΓΧΓΧΝ - ΟΘΟΝΖ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 5,5'' ΘΔΡΜΗΚΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗΚΟ 

ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ ΔΞΗ (6) ΚΑΝΑΛΗΧΝ ΜΝΖΜΖ ΔΧ ΚΑΗ 800 ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΜΔ 

ΣΡΟΥΖΛΑΣΟ ΣΡΑΠΔΕΗΓΗΟ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΑΡΥΔΗΟΘΔΣΖΖ Δ Ζ/Τ - 

ΔΞΑΓΧΓΖ ΖΚΓ ΚΑΗ Δ PDF - ΜΠΑΣΑΡΗΑ ΓΗΑ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 300 ΖΚΓ 

4 

Πιαηθόξκα ΔΖΓΖ 

7. ΑΝΑΛΤΣΖ ΑΔΡΗΧΝ 1 Πιαηθόξκα ΔΖΓΖ 

8. 
ΑΠΗΝΗΓΧΣΖ 2 ΦΑΗΚΟ ΜΔ ΜΟΝΗΣΟΡ ΚΑΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗΚΟ ΜΔ ΣΡΟΥΖΛΑΣΖ ΒΑΖ 

ΓΤΟ (2) ΔΣ ΚΤΚΛΧΜΑΣΧΝ ΖΚΓ ΜΔ ΜΠΑΣΑΡΊΑ  
1 

Πιαηθόξκα ΔΖΓΖ 

9. ΑΝΣΛΗΔ ΔΓΥΤΖ ΦΑΡΜΑΚΧΝ ΚΑΗ ΤΓΡΧΝ 5 Πιαηθόξκα ΔΖΓΖ 

10. 
ΣΡΟΥΖΛΑΣΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ ΠΗΔΟΜΔΣΡΑ ΟΞΤΜΔΣΡΑ ΜΔ ΓΤΟ (2) ΔΣ 

ΑΗΘΖΣΖΡΧΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΥΔΗΡΗΓΧΝ  
1 

Πιαηθόξκα ΔΖΓΖ 

11. ΧΛΖΝΧΣΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ ΓΗΑ ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΟ  1 Πιαηθόξκα ΔΖΓΖ 

12. ΦΟΡΔΗΟ 1 Πιαηθόξκα ΔΖΓΖ 

13. ΚΛΗΝΔ ΝΟΖΛΔΗΑ ΜΑΦ ΜΔ ΑΔΡΟΣΡΧΜΑ ΑΓΗΑΒΡΟΥΟ - 180 kg. 3 Πιαηθόξκα ΔΖΓΖ 

14. ΣΡΟΥΖΛΑΣΑ ΝΟΖΛΔΗΑ - ΑΝΑΕΧΟΓΟΝΝΖΖ ΣΔΠ  1 Πιαηθόξκα ΔΖΓΖ 

15. ΦΟΡΖΣΑ ΠΑΛΜΗΚΑ ΟΞΤΜΔΣΡΑ ΜΔ ΓΤΟ (2) ΔΣ ΑΗΘΖΣΉΡΧΝ ΔΚΑΣΟ 1 Πιαηθόξκα ΔΖΓΖ 

16. ΦΖΦΗΑΚΑ ΘΔΡΜΟΜΔΣΡΑ ΑΝΔΠΑΦΖ ΜΔΣΡΖΖ 1 Πιαηθόξκα ΔΖΓΖ 

 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο 33 34 35 36, 
ςφμφωνα με το άρκρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

1. Εφθμερίδα «Θ Ϊρα τθσ Φωκίδασ» µε θμερομθνία αποςτολισ 02/06/2021 & θμερομθνία δθμοςίευςθσ 
04/06/2021 

2. Εφθμερίδα «Εν Δελφοίσ» µε θμερομθνία αποςτολισ 02/06/2021 & θμερομθνία δθμοςίευςθσ 
04/06/2021 

κακϊσ και ςτουσ Ρίνακεσ Ανακοινϊςεων των παρακάτω: 

 Ρεριφεριακι Ενότθτα Φωκίδασ 

 Διμοσ Δελφϊν 

 Επιμελθτιριο Φωκίδασ 
                                                                                                                                                                                                 
32

 Άρκρο 36 του ν. 4412/2016. 
33

 Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςε δφο οικονομικζσ εφθμερίδεσ ευρείασ κυκλοφορίασ που προβλζπεται ςτο 
άρκρο 4 του ΡΔ 118/2007  / άρκρο 5 του Ε.Κ.Ρ.Ο.Τ.Α. ζχει καταργθκεί από τθν 1

θ
 Ιανουαρίου 2018. Ρρβλ άρκρο 377§1 

περίπτ. (59 και 82) και άρκρο 379 §10 ν. 4412/2016 .  
34

 Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςε μία τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του ΡΔ 
118/2007/άρκρο 5 του ΕΚΡΟΤΑ, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 31/12/2020, οπότε και καταργείται. Ρρβλ. άρκρο 
377§1 περίπτ (59 και 82) και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016. 

35
 Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ ςε νομαρχιακζσ και τοπικζσ εφθμερίδεσ του Ν.3548/2007, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 

31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλζπε άρκρο 377§1 περίπτ (35) και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016. 
36

  Για τισ δθμοςιεφςεισ περιλιψεων διαγωνιςμϊν ςτον εκνικό τφπο, βλζπε και ΡΙΝΑΚΑ 1 «ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ 
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΡΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016», 2

Θ
 ΕΚΔΟΣΘ 13/7/2018, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αρχισ, ςτθ διαδρομι Ανακζτουςεσ 

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

Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
(URL): http://www.gnamfissas.gr  

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον προμθκευτι 

Δ. Τιρθςθ υποχρεϊςεων δθμοςιότθτασ Ρράξεων ΕΣΡΑ 2014-2020 

Θ Ανακζτουςα Αρχι κα τθριςει τισ διαδικαςίεσ που προβλζπονται από το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο για τθ 
δθμοςιότθτα και τθ διαφάνεια, τουσ χρόνουσ για τθ δθμοςίευςθ προκθρφξεων κακϊσ και τθ προκεςμία 
για τθν παραλαβι των αιτιςεων ςυμμετοχισ και των προςφορϊν που αφοροφν ζργα προμθκειϊν (άρκρα 
27, 38, 66, 102 του ν.4412/2016). 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να γνωρίηει και να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του οι οποίεσ προκφπτουν από τον 
Κανονιςμό (ΕΕ) αρικ. 1303/2013 (άρκρα 115-117 & Ραράρτθμα XII), τον Εκτελεςτικό Κανονιςμό (ΕΕ) αρικ. 
821/2014 (Κεφάλαιο II) και τον Οδθγό Επικοινωνίασ ΕΣΡΑ 2014-2020 τθσ ΕΥΣΣΑA (ενδεικτικά και όχι 
αποκλειςτικά: ςιμανςθ χϊρων υλοποίθςθσ ζργων/ παραδοτζων/ ενθμερωτικοφ υλικοφ/ χϊρων τζλεςθσ 
εκδθλϊςεων/ εξοπλιςμοφ). Σε κάκε περίπτωςθ δθμοςιοποίθςθσ/ δθμοςίευςθσ, με μζριμνα του Αναδόχου, 
γίνεται μνεία για τθ ςυμμετοχι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ειδικότερα του Διαρκρωτικοφ Ταμείου, ςτθ 
χρθματοδότθςθ τθσ κάκε επιμζρουσ δράςθσ. Με μζριμνα του Τελικοφ Δικαιοφχου, επίςθσ, πρζπει να 
εμφανίηεται, ςε κάκε περίπτωςθ δθμοςιοποίθςθσ / δθμοςίευςθσ, το λογότυπο τθσ ΕΕ και να αναφζρονται 
ςτθ ςυγχρθματοδότθςθ του ΕΤΡΑ, ωσ ακολοφκωσ: 

Θ Ρράξθ ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ. Επίςθσ να γίνεται 
αναφορά ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020». 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ37  

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

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

 

                                                           
37

 Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΩΗΣ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ,38  είναι τα ακόλουκα: 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

1. Θ με αρ. 3312/27-05-2021 Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ 
Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

2. θ παροφςα Διακιρυξθ µε τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. 

3. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφβαςθσ *ΕΕΕΣ+ 
4. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 

ςχετικά µε τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

5. το ςχζδιο τθσ Σφβαςθσ µε τα Ραραρτιματά τθσ  

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι 
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr39. 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο 10 θμζρεσ πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ, 
ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία 
είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. Αιτιματα παροχισ 
ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα 
οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν 
χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 
των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο40. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά 
υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

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

                                                           
38

 Ωσ «ζγγραφο διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ» ι «ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ», κατά τθν ζννοια τθσ περ. 14 τθσ παρ.1 του 
άρκρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάκε ζγγραφο το οποίο παρζχει ι ςτο οποίο παραπζμπει θ Α.Α. με ςκοπό να περιγράψει 
ι να προςδιορίςει ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ 
του άρκρου 63, τθσ προκαταρκτικισ προκιρυξθσ του άρκρου 62, αν χρθςιμοποιείται ωσ μζςο προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, 
των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, του περιγραφικοφ εγγράφου, των προτεινόμενων όρων τθσ ςφμβαςθσ, των υποδειγμάτων για 
τθν προςκόμιςθ των εγγράφων από τουσ υποψθφίουσ και τουσ προςφζροντεσ, των πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ γενικζσ και 
ειδικζσ υποχρεϊςεισ και τυχόν πρόςκετων εγγράφων. Επίςθσ, ςτθν ζννοια αυτι περιλαμβάνονται και θ διακιρυξθ ςτθν 
οποία αναφζρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι ςφναψθσ και εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που παρζχει θ ανακζτουςα αρχι δυνάμει τθσ παρ. 2 του άρκρου 67 και 
τθσ παρ. 2 του άρκρου 297, το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ μετά των παραρτθμάτων αυτισ και θ τεχνικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων 
που περιλαμβάνει και τισ εφαρμοςτζεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

39
 Επιλζγεται κατά κανόνα θ εκ του νόμου υποχρεωτικι χριςθ του ΕΣΘΔΘΣ για τθν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και 

τθν επικοινωνία. Οι επιλογζσ που ακολουκοφν αφοροφν περιπτϊςεισ που δεν είναι δυνατι εν όλω ι εν μζρει θ ελεφκερθ 
πλιρθσ άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, ςε περίπτωςθ που απαιτοφνται 
ειδικά εργαλεία, ςυςκευζσ ι μορφότυποι περιγράφονται ςτο ςθμείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόςβαςθσ των 
ενδιαφερομζνων. 

40
 Ρρβλ τθν Υπουργικι Απόφαςθ με αρ. 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 

υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,  ΦΕΚ Βϋ1924/2017 (άρκρο 14) 
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Σελίδα 14 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν 
παραλαβι των προςφορϊν, *ε περίπτωςθ επιςπευςμζνθσ διαδικαςίασ, ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του 
άρκρου 27 και τθν παρ. 7 του άρκρου 28, θ προκεςμία ορίηεται ςε τζςςερισ (4) θμζρεσ+ 

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

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

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν41. 

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 
(Αϋ188)42. Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική 

γλώζζα επικςπωμένη είηε από ππόζωπο απμόδιο καηά ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε από 

ππόζωπο καηά νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει ζςνηασθεί ηο έγγπαθο. 43.  

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ 
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). 

Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα 
κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ 
μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε 
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του 
Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα 
αυτι τζτοια υπθρεςία. 

Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά 
αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο 
επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο 
ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ 
αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα 
περί Δικθγόρων. 

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

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα44. 

                                                           
41

 Ρρβλ. άρκρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2  του ν. 4412/2016  
Επιτρζπεται θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ 
μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ 
χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ 
τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του 
Κϊδικα περί Δικθγόρων. 

43
 Άρκρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016, , όπωσ τροποποιικθκε από τθν παρ. 8 περ. α του άρκρου 43 του ν. 4605/2019. 

44
 Με τθν επιφφλαξθ τθσ εν όλω ι εν μζρει ςφνταξθσ των εγγράφων ςε άλλθ γλϊςςα 
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2.1.5 Δγγπήζεηο45 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι 
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ 
παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13)46, που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι 
του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται 
με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου 
χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ 
επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

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

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία  υποβολισ προςφορϊν47, κ) τθν 
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ 
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι 
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ 
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν περιλαμβάνονται ςτο Ραράρτθμα V τθσ παροφςασ διακιρυξθσ 

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

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

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

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

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

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

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων.48 

                                                           
45

 Ρρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρκρου 72 ν. 4412/2016 ϋ 
46

  Ρρβλ.  άρκρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Αϋ 5/17.1.2017), κακϊσ και  άρκρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018  (ΦΕΚ Αϋ 93/31.5.2018), 
47

 Ρρβλ. άρκρο 72 παρ. 4 περ. θ του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017. 
48

 Στον βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 
Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι A.A. 
επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν 
λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ τθσ Ζνωςθσ. 
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2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι49 για τθν υποβολι προςφοράσ50. *θ Α.Α. μπορεί 
να απαιτιςει από τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εφόςον 
τουσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ+ 

 3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον51  ζναντι τθσ Α.Α. για τθν εκπλιρωςθ όλων 
των απορρεουςϊν, από τα ζγγραφα τθσ, ςφμβαςθσ, υποχρεϊςεϊν τουσ. Τυχόν υφιςτάμενεσ μεταξφ τουσ 
ςυμφωνίεσ, περί κατανομισ των ευκυνϊν τουσ, ζχουν ιςχφ μόνον ςτισ εςωτερικζσ τουσ ςχζςεισ και ςε 
καμία περίπτωςθ δεν δφνανται να προβλθκοφν ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ωσ λόγοσ απαλλαγισ του 
ενόσ µζλουσ από τισ ευκφνεσ και τισ υποχρεϊςεισ του άλλου ι των άλλων µελϊν για τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

4. Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ και κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
οποιαδιποτε από τα Μζλθ τθσ, εξαιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο ι λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν 
μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του, τα υπόλοιπα Μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ 
ολοκλιρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ µε τουσ ίδιουσ όρουσ. Θ κρίςθ για τθ δυνατότθτα εκπλιρωςθσ ι µθ των όρων 
τθσ ςφμβαςθσ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Σε αρνθτικι περίπτωςθ, ο 
Ανακζτουςα Αρχι δφναται να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ. 

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο52 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ53, ποςοφ  Δφο 
χιλιάδων οκτακοςίων εβδομιντα ευρϊ και είκοςι εννζα λεπτϊν (2.870,29 €). 

Το ποςό τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ανά Τμιμα παρουςιάηεται ςτον πίνακα που ακολουκεί: 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ 
ΡΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΩΗΣ (€) 

1 ΦΟΡΖΣΟ ΑΝΑΠΝΔΤΣΖΡΑ ΣΔΠ       290,32 €  

2. 
ΑΝΑΠΝΔΤΣΖΡΔ ΣΤΠΟΤ ICU, ΜΔ ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ ΜΟΝΟ ΟΞΤΓΟΝΟΤ- ΜΔ ΛΑ ΣΑ ΤΓΥΡΟΝΑ 

ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΔΡΗΜΟΤ - ΜΔ ΣΡΟΥΖΛΑΣΖ ΒΑΖ ΚΑΗ ΓΤΟ (2) ΠΛΖΡΔ ΔΣ ΑΘΔΝΟΤ       900,00 €  

3. 

ΦΟΡΖΣΟ ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΑΠΗΝΗΓΧΣΖ ΓΗΑΚΟΜΗΓΧΝ 

ΜΈΥΡΗ 360 JOULE 

ΜΔ ΜΠΑΣΑΡΊΑ ΓΗΑ 50 ΑΠΗΝΗΓΧΔΗ / 5 ETH 

Θήκη προζηαζίας και μεηαθοράς 

Γσο (2) ζεύγη ηλεκηρόδια απινίδωζης για τρήζη ζε αζθενείς άνω ηων 8 εηών 

      135,48 €  

4. 

MONITOR ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΕΧΣΗΚΧΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΧΝ ΖΚΓ (12) - ΑΝΑΗΜΑΚΣΖ ΠΗΔΖ - 

ΟΞΤΜΔΣΡΗΑ - ΓΤΟ (2) ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΔ - ΑΗΜΑΣΖΡΔ ΠΗΔΔΗ - ΜΔ ΜΠΑΣΑΡΗΑ - ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 

ΑΗΜΟΓΤΝΑΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΧΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΧΝ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΉ 

ΔΝΧΜΑΣΧΖ Δ ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ       483,86 €  

5. ΜΖΥΑΝΗΚΔ ΑΝΑΡΡΟΦΖΔΗ       161,28 €  

6. 

ΖΚΓ 12 ΑΠΑΓΧΓΧΝ - ΟΘΟΝΖ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 5,5'' ΘΔΡΜΗΚΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗΚΟ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ ΔΞΗ 

(6) ΚΑΝΑΛΗΧΝ ΜΝΖΜΖ ΔΧ ΚΑΗ 800 ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΜΔ ΣΡΟΥΖΛΑΣΟ ΣΡΑΠΔΕΗΓΗΟ - 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΑΡΥΔΗΟΘΔΣΖΖ Δ Ζ/Τ - ΔΞΑΓΧΓΖ ΖΚΓ ΚΑΗ Δ PDF - 

ΜΠΑΣΑΡΗΑ ΓΗΑ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 300 ΖΚΓ       180,64 €  

7. ΑΝΑΛΤΣΖ ΑΔΡΗΧΝ         72,58 €  

                                                           
49

 Ρρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 
50

 Ππου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μποροφν να διευκρινίηουν ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τον τρόπο με τον οποίο οι ενϊςεισ 
οικονομικϊν φορζων κα πρζπει να πλθροφν τισ απαιτιςεισ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ ι τεχνικισ και 
επαγγελματικισ ικανότθτασ κατά τα άρκρα 75, 76 και 77, εφόςον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικοφσ λόγουσ και είναι 
ςφμφωνο με τθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ  (πρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016). 

51
 Ρρβλ. Άρκρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

52
 Ρρβλ παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρκρου 72 του ν.4412/2016. 

53
 Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 

υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, του/των προςφερομζνου/ων τμιματοσ/τμθμάτων (Ρρβλ. άρκρο 72 
παρ. 1α ν. 4412/2016). 
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8. 
ΑΠΗΝΗΓΧΣΖ 2 ΦΑΗΚΟ ΜΔ ΜΟΝΗΣΟΡ ΚΑΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗΚΟ ΜΔ ΣΡΟΥΖΛΑΣΖ ΒΑΖ ΓΤΟ (2) 

ΔΣ ΚΤΚΛΧΜΑΣΧΝ ΖΚΓ ΜΔ ΜΠΑΣΑΡΊΑ          74,19 €  

9. ΑΝΣΛΗΔ ΔΓΥΤΖ ΦΑΡΜΑΚΧΝ ΚΑΗ ΤΓΡΧΝ       104,84 €  

10. 
ΣΡΟΥΖΛΑΣΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ ΠΗΔΟΜΔΣΡΑ ΟΞΤΜΔΣΡΑ ΜΔ ΓΤΟ (2) ΔΣ ΑΗΘΖΣΖΡΧΝ ΚΑΗ 

ΠΔΡΗΥΔΗΡΗΓΧΝ          32,26 €  

11. ΧΛΖΝΧΣΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ ΓΗΑ ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΟ          56,45 €  

12. ΦΟΡΔΗΟ         72,58 €  

13. ΚΛΗΝΔ ΝΟΖΛΔΗΑ ΜΑΦ ΜΔ ΑΔΡΟΣΡΧΜΑ ΑΓΗΑΒΡΟΥΟ - 180 kg.       264,00 €  

14. ΣΡΟΥΖΛΑΣΑ ΝΟΖΛΔΗΑ - ΑΝΑΕΧΟΓΟΝΝΖΖ ΣΔΠ          30,65 €  

15. ΦΟΡΖΣΑ ΠΑΛΜΗΚΑ ΟΞΤΜΔΣΡΑ ΜΔ ΓΤΟ (2) ΔΣ ΑΗΘΖΣΉΡΧΝ ΔΚΑΣΟ           9,68 €  

16. ΦΖΦΗΑΚΑ ΘΔΡΜΟΜΔΣΡΑ ΑΝΔΠΑΦΖ ΜΔΣΡΖΖ           1,45 €  

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

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

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

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/201654. 

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

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ55  

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

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ56 καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ:  

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

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 

                                                           
54

 Ρρβ. άρκρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε  με τθν περ. 4 του άρκρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171) ) και 
τθν παρ. 5 περ. β, γ και δ του άρκρου 43 του ν. 4605/2019 (Α’ 52). 

55
 Ρρβλ άρκρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017. 

56
 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.  

 Ειδικότερα, επιςθμαίνεται ότι:  
 α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων, θ αναφορά ςτο ΕΕΕΣ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ” νοείται, δεδομζνθσ τθσ 

ωσ άνω νομοκετικισ μεταβολισ, ωσ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα 
ςτο Μζροσ ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ,  

 β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων, οι ανακζτουςεσ αρχζσ πρζπει να προςαρμόηουν το ςχετικό πεδίο του Μζρουσ ΙΙΙ.Α του 
ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί τθσ αναφοράσ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, δεδομζνθσ τθσ ωσ άνω νομοκετικισ 
μεταβολισ, να κζτουν τθ φράςθ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτο 
ΤΕΥΔ αφορά, ομοίωσ, μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ. 
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Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα,  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Διοικθτικοφ Συμβουλίου57. 

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

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

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

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

καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

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

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

                                                           
57

 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 τελευταία δφο εδάφια του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 107 περ. 7 του ν. 
4497/2017 
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Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ 
του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ 
τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, 
των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 
καταβολι τουσ.58 

ι/και 

γ) θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε 
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν 
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και 
ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ. 59 

2.2.3.3 α) Κατ’ εξαίρεςθ, δεν αποκλείονται για τουσ λόγουσ των ανωτζρω παραγράφων, εφόςον 
ςυντρζχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δθμόςιου ςυμφζροντοσ 
β) Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε 
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να 
λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν 
εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  

2.2.3.4. Αποκλείεται60 από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ 
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ61:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/201662,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 

                                                           
58

 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα    
περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων) ςτο τυποποιθμζνο 
ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016.  

59
 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 2 περίπτωςθ γ του ν. 4412/2016 , θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 39 του ν. 4488/2017. 

60
 Οι λόγοι τθσ παραγράφου 4 αποτελοφν δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Κατά ςυνζπεια, θ Α.Α. δφναται να επιλζξει ζναν, περιςςότερουσ, όλουσ ι ενδεχομζνωσ και κανζναν από τουσ λόγουσ 
αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, 
ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ (πρβλ. αιτιολογικι ζκκεςθ νόμου 4412/2016 - άρκρο 73 παρ. 
4). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι θ επιλογι από τθν Α.Α. λόγου/ων αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4 διαμορφϊνει αντιςτοίχωσ τισ 
επιλογζσ τθσ ςτα ςχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του ΤΕΥΔ (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), 
κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. 

61
  Ειδικά για τουσ δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ πρβλ. τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 20 τθσ Αρχισ (ΑΔΑ: ΩΞ3ΟΞΤΒ-95) 

 
62

 Θ ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικοφ φορζα κατά τθν ζννοια τθσ 
περίπτωςθσ κϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73. Ρρβλ. άρκρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το 
άρκρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017. 
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φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,63  

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

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

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

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

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

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

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

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ. 64 

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

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

3310/2005, όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ)65. 

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

2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)66 και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει 
ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ 
λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα 
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 

                                                           
63

 Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι ςτο 
Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2.  

64
 Ρρβλ. παράγραφο 10 του άρκρου 73 ν.4412/2016, θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.Επίςθσ, 

πρβλ. υπ’ αρικμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 ζγγραφο τθσ Αρχισ (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) ςχετικά με τθν απόφαςθ ΔΕΕ τθσ 24 

Οκτωβρίου 2018 ςτθν υπόκεςθ C-124/2017.  
65

 Ο λόγοσ αποκλειςμοφ τθσ παρ. 2.2.3.5 τίκεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ μόνο εφόςον θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ υπό ανάκεςθ 
ςφμβαςθσ υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίσ ΦΡΑ. Κατά το ςτάδιο τθσ υποβολισ τθσ προςφοράσ θ μθ ςυνδρομι του 
ανωτζρω εκνικοφ λόγου αποκλειςμοφ δθλϊνεται ςτο αντίςτοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ *αμιγϊσ εκνικοί λόγοι αποκλειςμοφ+ 

66
 Ρρβλ. παράγραφο 1 του άρκρου 74 ν.4412/2016, θ οποία τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017. 
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διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ 67. 

2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/201668. 

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

Κριτιρια Επιλογισ69   

2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο70  

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

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

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

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

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα71  

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν, κατά τθν 
τελευταία τριετία (2018, 2019, 2020) ίςο με το 100% του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ χωρίσ ΦΡΑ τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ, ιτοι 92.741,94 € ευρϊ 

                                                           
67

 Ρρβλ παρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016.   
68

  Ρρβλ. απόφαςθ υπ’ αρικμ. 50844 (ΦΕΚ 279 τεφχοσ ΥΟΔΔ, 17-05-2018), με τθν οποία ζχει ςυςτακεί και ςυγκροτθκεί θ 
επιτροπι τθσ παρ 9 του άρκρου 73 του ν.4412/2016.  

69
 Επιςθμαίνεται ότι όλα τα κριτιρια επιλογισ είναι προαιρετικά, τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ κατά τθν κρίςθ και τθ 

διακριτικι ευχζρεια τθσ A.A. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 
75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι οι A.A. μποροφν να επιβάλλουν ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ ωσ 
απαιτιςεισ ςυμμετοχισ μόνο τα κριτιρια που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Ζχουν τθ δυνατότθτα, 
κατά ςυνζπεια, να επιλζξουν ζνα, περιςςότερα ι όλα ενδεχομζνωσ τα ωσ άνω κριτιρια επιλογισ, ςυνεκτιμϊντασ τα 
ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι 
πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ.  

70
 Ρρβλ άρκρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016. 

71
 Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μποροφν να επιλζξουν ζνα ι περιςςότερα από τα κριτιρια που αναφζρονται 

ςτο παρόν άρκρο και να διαμορφϊςουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του Τ.Ε.Υ.Δ. (για 
τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), ςφμφωνα με το άρκρο 2.2.9.1, κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. 
Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφϊςουν το παρόν άρκρο είτε 
απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ, τα 
οποία πρζπει να καλφπτουν οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ με αναφορά ςε ςυγκεκριμζνα μεγζκθ (π.χ. κφκλοσ 
εργαςιϊν 200.000 ευρϊ τα 3 τελευταία ζτθ), είτε ηθτϊντασ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ 
πλθροφορίεσ αναφζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν οποία κα αξιολογιςουν τισ πλθροφορίεσ αυτζσ. 

 Ρρβλ. και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. ''Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ δθμοςίων ςυμβάςεων και ζλεγχοσ 
καταλλθλόλθτασ: ειδικά θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια και θ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα'' (ΑΔΑ 
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τθν Ενότθτα IΙΙ, όπου παρατίκενται ςχετικά  παραδείγματα. 
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α) γενικό72 ετιςιο κφκλο εργαςιϊν73 για τα ακόλουκα ζτθ: 

1. ζτοσ (.............) κφκλοσ εργαςιϊν (.............) νόμιςμα (.............) 

2. ζτοσ (.............) κφκλοσ εργαςιϊν (.............) νόμιςμα (.............) 

3. ζτοσ (.............) κφκλοσ εργαςιϊν (.............) νόμιςμα (.............)  

(Ο ''γενικόσ'' κφκλοσ εργαςιϊν αναφζρεται ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ του οικονομικοφ φορζα) 

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα74  

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται επί ποινισ αποκλειςμοφ να ζχουν εκτελζςει κατά τθ διάρκεια τθσ 
τελευταίασ πενταετίασ (2016 ζωσ 2020), τουλάχιςτον τρεισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν ι ςυντθριςεων 
ςυςτθμάτων βιοϊατρικοφ εξοπλιςμοφ ςε δθμόςιο Νοςοκομείο. Ωσ ςυμβάςεισ νοοφνται πάςθσ φφςεωσ 
προμικειεσ ι ςυντθριςεων ςυςτθμάτων βιοϊατρικοφ εξοπλιςμοφ κακϊσ και οι παρατάςεισ αυτϊν. 

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

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

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο75  

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με 
τα αντίςτοιχα ISO.  

α) Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ροιότθτασ ΕΝ ISO 9001  

                                                           
72

 Ο ''γενικόσ'' κφκλοσ εργαςιϊν αναφζρεται ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ του οικονομικοφ φορζα. 
73

 Ο ελάχιςτοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν που ςυμπλθρϊνεται ςτα ςυγκεκριμζνα πεδία από τθν A.A. δεν υπερβαίνει το 
διπλάςιο τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ από δεόντωσ αιτιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, όπωσ ςχετικά με τουσ 
ειδικοφσ κινδφνουσ που αφοροφν τθ φφςθ των αγακϊν (πρβλ. άρκρο 75 παρ. 3 υποπ. 2 ν. 4412/2016). 

74
 Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Πςον αφορά τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, οι Α.Α. μποροφν να επιβάλλουν 

απαιτιςεισ που να εξαςφαλίηουν ότι οι οικονομικοί φορείσ διακζτουν τουσ αναγκαίουσ ανκρϊπινουσ και τεχνικοφσ πόρουσ 
και τθν εμπειρία για να εκτελζςουν τθ ςφμβαςθ ςε κατάλλθλο επίπεδο ποιότθτασ. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτοφν ειδικότερα 
από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, να διακζτουν ικανοποιθτικό επίπεδο εμπειρίασ, αποδεικνυόμενο με κατάλλθλεσ ςυςτάςεισ 
από ςυμβάςεισ που ζχουν εκτελεςτεί κατά το παρελκόν. Μια Α.Α. μπορεί να κεωρεί ότι ζνασ οικονομικόσ φορζασ δεν 
διακζτει τισ απαιτοφμενεσ επαγγελματικζσ ικανότθτεσ εάν διαπιςτϊςει ότι αυτόσ ζχει ςυγκρουόμενα ςυμφζροντα που 
ενδζχεται να επθρεάςουν αρνθτικά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  
Οι Α.Α. μποροφν να επιλζξουν ζνα ι περιςςότερα από τα κριτιρια που αναφζρονται ςτο παρόν άρκρο και να 
διαμορφϊςουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των 
ορίων), κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι 
υποχρεωτικό) να διαμορφϊςουν το παρόν άρκρο είτε απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα 
τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ, τα οποία πρζπει να καλφπτουν οι οικονομικοί φορείσ με αναφορά ςε ςυγκεκριμζνα 
μεγζκθ (π.χ. τουλάχιςτον ......... ςυναφείσ παραδόςεισ τα 3 τελευταία ζτθ) κατά τρόπο αντικειμενικό, διαφανι χωρίσ να 
ειςάγουν διακρίςεισ ςε βάροσ των ςυμμετεχόντων είτε ηθτϊντασ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ 
πλθροφορίεσ αναφζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν οποία κα αξιολογιςουν τισ πλθροφορίεσ αυτζσ. Ρρβλ. και τθν 
Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. ''Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ δθμοςίων ςυμβάςεων και ζλεγχοσ καταλλθλόtθτασ: 
ειδικά θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια και θ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)  και 
ειδικότερα τθν Ενότθτα IV παρ. 1, όπου παρατίκενται ςχετικά  παραδείγματα. 

75
 Επιςθμαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ιτοι τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, κατά τθν κρίςθ και τθ διακριτικι 

ευχζρεια τθσ Α.Α. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 82 ν. 
4412/2016). 
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β) Σφςτθμα Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ EN ISO 14001.   

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ (Γηαηεξείηαη κόλν γηα ιόγνπο αξίζκεζεο).  

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ76. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ 
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηονται.  

 Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν 
και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ 
του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, 
μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ 
εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ77. 

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ 78. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων 79. 

*Μόνο για ςυμβάςεισ  προμθκειϊν, ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται εργαςίεσ τοποκζτθςθσ και 
εγκατάςταςθσ. Θ εκτζλεςθ των κάτωκι εργαςιϊν/ κακθκόντων .............................................. 
[περιγράφονται αναλυτικά οι εργαςίεσ/ κακικοντα+ γίνεται υποχρεωτικά από τον προςφζροντα ι, αν θ 
προςφορά υποβάλλεται από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, από ζναν από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζνωςθ 
αυτι *Θ παράγραφοσ αυτι τίκεται κατά τθν κρίςθ τθσ Α.Α. και με βάςθ το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, 
άλλωσ διαγράφεται+80. 

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

*Για ςυμβάςεισ άνω των ορίων+ Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) 
δεν βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια 
επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ 
προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 
4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα 
Ραράρτθμα II, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το 
ΕΕΕΣ81 καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου  του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 
και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  του 
Ραραρτιματοσ I.82  
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 Ρρβλ άρκρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ του/ των υπεργολάβων, ςτουσ 
οποίουσ προτίκενται να ανακζςουν τθν εκτζλεςθ τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ .  

77
 Ρρβλ άρκρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.   

78
 Θ απαίτθςθ αυτι τίκεται κατά τθν κρίςθ τθσ A.A., άλλωσ διαγράφεται.   

79
 Ρρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρκρου 78  ν. 4412/2016.   

80
 Δυνατότθτα τθσ A.A. ςφμφωνα με το άρκρο 78 παρ. 2 ν. 4412/2016 να απαιτεί τθν εκτζλεςθ οριςμζνων κρίςιμων 

κακθκόντων απευκείασ από τον ίδιο τον προςφζροντα ι, αν θ προςφορά υποβάλλεται από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, 
από ζναν από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζνωςθ αυτι. Τίκεται κατά τθν κρίςθ τθσ A.A., άλλωσ διαγράφεται. 

81
 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουκα Μζρθ: Μζροσ Ι Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν 

ανακζτουςα αρχι, Μζροσ ΙΙ Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα, Μζροσ ΙΙΙ Κριτιρια αποκλειςμοφ, Μζροσ IV 
Κριτιρια Επιλογισ, Μζροσ VI Τελικζσ δθλϊςεισ.  

82
 Από τισ 2-5-2019, παρζχεται θ νζα θλεκτρονικι υπθρεςία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που 

προςφζρει τθ δυνατότθτα θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ). 
Μπορείτε να δείτε τθ ςχετικι ανακοίνωςθ ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ του ΕΣΘΔΘΣ www.promitheus.gov.gr Ρρβλ και το 
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*Στισ περιπτϊςεισ όπου θ προσ ανάκεςθ ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςε τμιματα και τα κριτιρια επιλογισ 
ποικίλλουν από τμιμα ςε τμιμα, πρζπει να ςυμπλθρϊνεται ζνα ΕΕΕΣ για κάκε τμιμα (ι ομάδα τμθμάτων 
με τα ίδια κριτιρια επιλογισ). Θ  Α.Α. επιςθμαίνει, ςτο ςθμείο αυτό, τθν ανωτζρω υποχρζωςθ+. 

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν83 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο 
είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα84 ωσ  
προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των 
φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.85  

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

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

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα86 87 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ 
περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201688. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι 
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2. 5 και 2.2.6 )89. 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.490. 

                                                                                                                                                                                                 
Διορκωτικό (Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ L 17/65 τθσ 23θσ Ιανουαρίου 2018) ςτον Εκτελεςτικό Κανονιςμό 
(ΕΕ) 2016/7 για τθν κακιζρωςθ του τυποποιθμζνου εντφπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Ρρομικειασ , με το οποίο 
επιλφκθκαν τα ςχετικά ηθτιματα ορολογίασ που υπιρχαν ςτο αρχικό επίςθμο ελλθνικό  κείμενο του Εκτελεςτικοφ 
Κανονιςμοφ, Μπορείτε να δείτε το ςχετικό Διορκωτικό ςτθν ακόλουκθ διαδρομι https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL             

83     Ρρβλ. άρκρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019 (52
 
Α’). 

84
 Ρρβλ. άρκρο 79Α του ν. 4412/2016, το οποίο προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017. 

85
 Επιςθμαίνεται ότι θ ανωτζρω δυνατότθτα εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια του οικονομικοφ φορζα.  Εξακολουκεί να 

υφίςταται θ δυνατότθτα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που αναφζρονται ςτα τελευταία 
δφο εδάφια του άρκρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 

86
 Ρρβ. άρκρο 80 ν. 4412/2016  Επιςθμαίνεται, περαιτζρω ότι θ A.A. ηθτάει από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να προςκομίςουν 

μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μζςα που ανταποκρίνονται ςτουσ λόγουσ αποκλειςμοφ και ςτα κριτιρια επιλογισ που ζχει 
ορίςει ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8 τθσ παροφςασ. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτιςει ελάχιςτα επίπεδα χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ των οικονομικϊν φορζων, τότε δεν κα ηθτιςει οφτε τα αποδεικτικά μζςα τθσ παρ. Β.3 τθσ παροφςασ   

87
  Για τον χρόνο ζκδοςθσ και ιςχφοσ των αποδεικτικϊν μζςων, πρβλ και το με αρ πρωτ 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ : 66ΓΡΟΞΤΒ-Η9Κ) 

ζγγραφο τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ.  
88

 Ρρβλ άρκρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
89

 Ρρβλ άρκρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
90

 Θ αναφορά ςτθν παρ. 2.2.3.4 προβλζπεται εφόςον θ A.A. ορίςει ςτθ Διακιρυξθ ζναν, περιςςότερουσ ι όλουσ τουσ λόγουσ 
αποκλειςμοφ τθσ εν λόγω παραγράφου. Συμπλθρϊνεται αναλόγωσ  (πρβλ παρ. 1 άρκρο 78 ν. 4412/2016. 
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Σελίδα 25 

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

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν91. 

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

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

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν92. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ τουσ. 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά.93 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ 
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβλι του94. 

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

                                                           
91

 Ρρβλ άρκρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
92

  Ρρβ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ 
του ν. 4605/2019. 

93
 Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε 

διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 
 1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων 

εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 
4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, 
ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων: 
 Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, 

υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί 
από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν 
κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ 
(APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ 
(βλ. και ςθμείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία ζχουν επικυρωκεί 

από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ 
α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν εγγράφων, 

εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.   
94

  Ρρβλ. παρ. 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι  προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7 περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ του ν. 
4605/2019. 
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Σελίδα 26 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.295 και 2.2.3.496 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, 
ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν 
από τθν υποβολι του97 *θ Α.Α. δφναται να ηθτιςει επιπλζον υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ αναδόχου 
αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ 
ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτου 
οποίου οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ+.  

Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται 
υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ 
και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

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

Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ 
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ 
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων98. 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ 
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του99 από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που 
ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του 
ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να 
απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ100 

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

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 

                                                           
95

 Λαμβανομζνου υπόψθ του ςφντομου, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, χρόνου ιςχφοσ των πιςτοποιθτικϊν φορολογικισ και 
αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ που εκδίδονται από τουσ θμεδαποφσ φορείσ, οι οικονομικοί φορείσ μεριμνοφν να αποκτοφν 
εγκαίρωσ πιςτοποιθτικά, τα οποία να καλφπτουν και τον χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμζνου να τα υποβάλουν, εφόςον αναδειχκοφν προςωρινοί ανάδοχοι. Τα 
εν λόγω πιςτοποιθτικά υποβάλλονται μαηί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μζςα του άρκρου 22 από τον προςωρινό ανάδοχο, 
μζςω του υποςυςτιματοσ, ςτον φάκελο «δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου». 

96
 Εφόςον θ ανακζτουςα αρχι τθν επιλζξει ωσ λόγο αποκλειςμοφ. 

97
  Ρρβλ. παρ. 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7 περ. α υποπερίπτωςθ αδ’ του ν. 

4605/2019. 
98 Με εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ”, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet. 
99

      Ρρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ 
του ν. 4605/2019. 

100
  Ρρβ. άρκρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 46 περ. α’ του ν. 4605/2019.  
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καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 
κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του 
επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν101, εφόςον ο προςωρινόσ 
ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία. *Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ οι εταιρείεσ που είναι ειςθγμζνεσ 
ςτο Χρθματιςτιριο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ και υποβάλλουν περί τοφτου υπεφκυνθ διλωςθ του 
νόμιμου εκπροςϊπου τουσ+: 

Ειδικότερα ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από 
το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ  είναι ονομαςτικζσ, το οποίο να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του,102 κακϊσ και αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των 
μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά 
είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν 
θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

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

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

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

Ρεραιτζρω, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ 
των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των 
μθτρϊων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005» 103.και 

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

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 

                                                           
101

 Ρρβλ. άρκρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.   
102

  Ρρβ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ 
του ν. 4605/2019. 

103
 Θ ΚΥΑ εκδόκθκε κατ’ εξουςιοδότθςθ του άρκρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.  
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από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.104 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ 

Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν 
ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, 
εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,105 εκτόσ αν, 
ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τουσ Ιςολογιςμοφσ των τριϊν τελευταίων ετϊν 2016, 2017, 2018106 . Εάν 
ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω δικαιολογθτικά, 
μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο 
κατάλλθλο ζγγραφο.107 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν 
τα δικαιολογθτικά (α-δ)108 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα πιςτοποιθτικά 
και τα ISO που αναφζρονται ςτο μζροσ α & β τθσ παραπάνω παραγράφου 109 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ 
μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, 
το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του  110.  Στισ 
λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ 
(όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ 
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ 
του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

                                                           
104

 Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ Α.Α. απαιτεί ςτθν εκάςτοτε διακιρυξθ, κατά 
περίπτωςθ, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ βεβαίωςθ εγγραφισ ςε ζνα από τα ςχετικά 
Επιμελθτιρια/ Μθτρϊα, κατά περίπτωςθ . 

105
  Ρρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7 α ςθμείο αδ’ του ν. 

4605/2019. 
106

 Συμπλθρϊνεται από τθν Α.Α. με ζνα ι περιςςότερα από τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο Μζροσ I του 
Ραραρτιματοσ XII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ( π.χ. τραπεηικι βεβαίωςθ για τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα του 
οικονομικοφ φορζα (θμεδαποφ ι αλλοδαποφ) ι/ και αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων κλπ), τα οποία αντιςτοιχοφν, 
ςε κάκε περίπτωςθ, ςτα κριτιρια οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ που ζχει κζςει θ Α.Α. ςτο άρκρο 2.2.5. 

107
 Θ καταλλθλότθτα του προςκομιηόμενου από τον οικονομικό φορζα εγγράφου για τθν απόδειξθ τθσ χρθματοοικονομικισ του 

επάρκειασ εναπόκειται ςτθν κρίςθ τθσ Α.Α. (πρβλ. άρκρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016) 
108

 Συμπλθρϊνεται από τθν Α.Α. με ζνα ι περιςςότερα από τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο Μζροσ II του 
Ραραρτιματοσ XII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιςτοιχοφν, ςε κάκε περίπτωςθ, ςτα κριτιρια 
τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ που ζχει κζςει θ ανακζτουςα αρχι ςτο άρκρο 2.2.6. 

109
 Εφόςον θ Α.Α. ζχει απαιτιςει τθ ςυμμόρφωςθ των οικονομικϊν φορζων με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ι/και πρότυπα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7, τότε μόνο ςυμπλθρϊνεται θ παροφςα παράγραφοσ, ςφμφωνα με τα 
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 82 ν. 4412/2016, άλλωσ διαγράφεται. 

110
  Ρρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ 

του ν. 4605/2019.  
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Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι 
προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι 
αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα 
κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, 
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), 
ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν 
υποβολι τουσ. 

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

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

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

Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ111 που προβλζπονται από 
τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

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

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

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

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.112 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο113  

Κριτιριο ανάκεςθσ114 τθσ Σφμβαςθσ115 είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά   
βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ116, θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων:  

                                                           
111

 Ρρβλ άρκρο 83 ν. 4412/2016.  
112

 Ρρβλ. άρκρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Θ ωσ άνω δζςμευςθ κα μποροφςε να προκφπτει από ιδιωτικό ςυμφωνθτικό 
μεταξφ προςφζροντοσ και τρίτου, ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται, ι από οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο μζςο 

113
 Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ), παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296) 
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Θ βακμολόγθςθ κα γίνει ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΙ ΜΕΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΑΔΩΝ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ 

ΒΑΥΤΘΤΑΣ 

Α. (50%) 
ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ, 
ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΚΑΙ 
ΑΡΟΔΟΣΘΣ 

Α1. Συμφωνία προςφερομζνου είδουσ με τισ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

50% 

Β. (50%) 
ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΘΣ 
ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ ΚΑΙ 
ΚΑΛΥΨΘΣ 

Β1. Διάρκεια εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ 
μθχανιματοσ ςφμφωνα με τθ παράγραφο Β.1 των 
Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν. 

20% 

Β2. Κόςτοσ ανταλλακτικϊν ανά ζτοσ μετά τθν 
εγγφθςθ και ωσ 10 ζτθ, ςφμφωνα με τθ παράγραφο 
Β.4 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν. 

10% 

Β3. Κόςτοσ ςυντιρθςθσ ανά ζτοσ μετά τθν 
εγγφθςθ και ωσ 10 ζτθ, ςφμφωνα με τθ παράγραφο  
Β.5 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν. 

10% 

Β4. Κόςτοσ πλιρουσ υποςτιριξθσ και 
ςυντιρθςθσ του μθχανιματοσ (ςυμβόλαιο 
ςυντιρθςθσ) ανά ζτοσ μετά τθν εγγφθςθ και ωσ 10 ζτθ, 
ςφμφωνα με τθ παράγραφο Β.6 των Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραφϊν. 

10% 

 

2.3.2 Βαζκνιόγεζε θαη θαηάηαμε πξνζθνξώλ 117 *δεν ιςχφει ςτθν περίπτωςθ που το κριτιριο τθσ 
πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφορά βαςίηεται μόνο ςτθν τιμι+ 

Πλα τα επί μζρουσ ςτοιχεία των ομάδων βακμολογοφνται αυτόνομα με βάςθ τουσ 100 βακμοφσ. Θ 
βακμολογία των επί μζρουσ ςτοιχείων των προςφορϊν είναι 100 βακμοί για τισ περιπτϊςεισ που 
καλφπτονται ακριβϊσ όλοι οι απαράβατοι όροι, ενϊ αυξάνεται ζωσ τουσ 120 βακμοφσ όταν 
υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε ςτοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μζρουσ ςυντελεςτι 
βαρφτθτασ του ςτοιχείου επί τθ βακμολογία του. Θ ςυνολικι βακμολογία Β τθσ κάκε προςφοράσ είναι το 
άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των ςτοιχείων και των δφο ομάδων, δθλαδι: 

Β = 0,5 × (Βακμ. Α1) + 0,20 × (Βακμ. Β1) + 0,10 × (Βακμ. Β2) + 0,10 × (Βακμ. Β3) + 0,10 × (Βακμ. Β4) 

Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, είναι 
εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο λόγο (Λ), τθσ ςυγκριτικισ τιμισ προςφοράσ (Κ) προσ τθ ςυνολικι 
βακμολογία του (Β): Λ=Κ/Β. Ο διαγωνιςμόσ κατακυρϊνεται ςτον προμθκευτι που ζχει κάνει τθν πλζον 

                                                                                                                                                                                                 
114

 Τα κριτιρια ανάκεςθσ κα πρζπει να ςυνδζονται με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 8 του 
άρκρου 86 του ν. 4412/2016. Διαςφαλίηουν τθ δυνατότθτα αποτελεςματικοφ ανταγωνιςμοφ και ςυνοδεφονται από 
προδιαγραφζσ που επιτρζπουν τθν αποτελεςματικι επαλικευςθ των πλθροφοριϊν που παρζχονται από τουσ 
προςφζροντεσ, προκειμζνου να αξιολογείται ο βακμόσ ςυμμόρφωςισ τουσ προσ τα κριτιρια ανάκεςθσ. Εάν υπάρχουν 
αμφιβολίεσ, οι Α.Α. επαλθκεφουν αποτελεςματικά τθν ακρίβεια των πλθροφοριϊν και αποδείξεων, τισ οποίεσ παρζχουν οι 
προςφζροντεσ (παρ. 9 άρκρου 86). Ρρβλ και Κατευκυντιρια Οδθγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  

115
 Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ) παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296). 
116

 Στθν περίπτωςθ αυτι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά κα πρζπει να εκτιμάται βάςει τθσ καλφτερθσ 
αναλογίασ τιμισ-ποιότθτασ, πράγμα το οποίο κα πρζπει να λαμβάνει ςτοιχεία αποτελεςματικότθτασ ςε ςχζςθ με τθν τιμι ι 
το κόςτοσ. Ρρβλ αιτιολογικι ζκκεςθ νόμου 4412/2016, άρκρο 86, ς. 23 και αιτιολογικι ςκζψθ 92 Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ 

117
 Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 11, 13 και 16 ν. 4412/2016, (όπωσ αυτι αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 33 παρ. 1 περ. α του ν. 

4608/2019), κακϊσ και 16 ν. 4412/2016 
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2.3.3 Ζιεθηξνληθνί πιεηζηεξηαζκνί118  

(Διατθρείται για λόγουσ αρίκμθςθσ) 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

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

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ 119. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το 
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ120. 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

*Θλεκτρονικι Διαδικαςία+ 

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 
παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον 
ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων 
(Ε..Η.ΔΗ..)».121 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται 
από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν 
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 
2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 
56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα 
(ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του 
άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.  
 
Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα 
δικαιολογθτικά που υποβάλλουν με τθν  προςφορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ, 
αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα 
προζλευςισ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ 
διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ  προθγμζνθσ 
ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ 
υπογραφισ για τθν ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ του 
προθγοφμενου εδαφίου φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ των προςφορϊν. 122 
 

                                                           
118

 Ρρβλ άρκρο 34 ν. 4412/2016 και Ραράρτθμα VI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. 
119

      Για τθν ζννοια των εναλλακτικϊν προςφορϊν (και αντιπροςφορϊν) βλζπε ΕΣ Κλιμ. 7 Ρράξθ 14/2012. 
120

 Άρκρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
121

 Συςχζτιςθ με άρκρο  (Γλϊςςα) και. (Επικοινωνία) τθσ διακιρυξθσ (ιδίωσ εφόςον κατϋεπιλογι τθσ Α.Α. εφαρμόηονται οι παρ. 
1 και 5 του άρκρου 22 του ν. 4412/2016). 

122
  Ρρβλ. άρκρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 8, υποπαρ.β του ν. 4605/2019 και 

τροποποιικθκε με το άρκρο 56 παρ. 2 και 3 ν. 4609/2019. 
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2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα 
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ.123 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  
(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

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

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα124, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ 
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ 
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

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

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

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

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

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

Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον 
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει 
υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.125 

                                                           
123

 Ρρβλ. άρκρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
124

 Ρρβλ άρκρο 15, παρ. 1.2 τθσ προαναφερκείςασ υπουργικισ απόφαςθσ με αρικμ. 56902/215/2017.  
125

 Ρρβλ. άρκρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 8 περ. β’ του ν. 4605/2019 και 
τροποποιικθκε με το άρκρο 56 παρ. 4  του ν. 4609/2019

126
 Σε περίπτωςθ που, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, κρίνεται 

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

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν 
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.126 

Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Αϋ 94) είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον 
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει 
υπογραφι (μετά τθν ζναρξθ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ) ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

*Συμπλθρϊνεται για ςυμβάςεισ άνω των ορίων] 

2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο  

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν127: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 
και 3 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 και β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 
του Ν.4412/2016 και τα άρκρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

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

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

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

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

                                                           
126

 Σε περίπτωςθ που, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, κρίνεται ςκόπιμο από τθν Α.Α. να προςκομιςτοφν ςτοιχεία πρόςφορα 
να αποδείξουν τθν οικονομικι προςφορά, ιδίωσ όταν αυτι περιλαμβάνει ανάλυςθ κόςτουσ, περιγράφεται ςτο περιεχόμενο 
του υποφακζλου οικονομικισ προςφοράσ και ο τρόποσ υποβολισ τουσ   

127
 Βλ. άρκρο 93 περ. α του ν. 4412/2016 
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Επιςθμαίνεται, ότι θ Ανακζτουςα αρχι για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ, διατθρεί το δικαίωμα 
ςφμφωνα με το άρκρο 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ηθτιςει από τουσ προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε 
χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά, με τα 
οποία αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τουσ. Ιδίωσ διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει 
τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν με τα οποία αποδεικνφεται θ κάλυψθ από αυτοφσ των κριτθρίων 
ποιοτικισ επιλογισ (καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ, τεχνικισ και 
επαγγελματικισ ικανότθτασ και οικονομικισ / χρθματοοικονομικισ επάρκειασ). 

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

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

2.4.3.2 Σερληθή πξνζθνξά 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ  I τθσ 
Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. 
Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα 
των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο 
ωσ άνω Ραράρτθμα128 129. Επιπλζον, κα πρζπει να ςυνυποβλθκεί το φφλλο ςυμμόρφωςθσ του 
Ραραρτιματοσ ΙΙΙ υπογεγραμμζνο από τον Νόμιμο Εκπρόςωπο του Οικονομικοφ Φορζα (Ρρόεδρο 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι Δ/ντα Σφμβουλο ι Διαχειριςτι κλπ ι ειδικά εξουςιοδοτθμζνου εκπρόςωπό 
τουσ). 

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

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν130. 

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

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

Α. Τιμζσ 

Οι τιμζσ δίνονται ςε Ευρϊ ςφμφωνα με το υπόδειγμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ ςτο Ραράρτθμα IV τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ. Οι τιμζσ δίνονται ςε ευρϊ του ανά υπό προμικεια είδουσ κακϊσ και ςτο ςφνολο 
τθσ ηθτοφμενθσ ποςότθτασ ανά είδοσ. 

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

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

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

                                                           
128

 Ρρβλ άρκρο 94 του ν. 4412/2016, όπωσ αυτό τροποποιικθκε με τθν παρ. 9 του άρκρου 43 του ν. 4605/2019. 
129

 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθν τεχνικι καταλλθλότθτα των προςφερομζνων ειδϊν   
βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ τεχνικι προςφορά. Αναφζρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τυχόν 
προβλζπονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του προσ προμικεια αγακοφ, ςφμφωνα με Ραράρτθμα τθσ Διακιρυξθσ και τυχόν 
υπόδειγμα τεχνικισ προςφοράσ. 

130
 Βλ. άρκρο 58 του ν. 4412/2016. 
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Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται 
αυτόματα από το ςφςτθμα. 

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

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

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

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ131   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα οκτϊ (8) 
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

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

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

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

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί 
το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 
διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι .132 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ133 

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

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,134  

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

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

                                                           
131

 Ρρβλ άρκρο 97 ν. 4412/2016 
132

  Ρρβλ. άρκρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019. 
133

 Άρκρο 91 του ν. 4412/2016 
134

 Ρρβλ άρκρα 92 ζωσ 97, το άρκρο 100 κακϊσ και τα άρκρα 102 ζωσ 104 του ν. 4412/16 
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δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά 

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

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

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

κ) Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται οι προςφορζσ των οποίων θ τιμι είναι άνω του Ραρατθρθτθρίου 
Τιμϊν (εφόςον υπάρχουν κατά τθν θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν). 
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3. ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ   

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ζιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ135 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ) 136,, προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ 
των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

      Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι 
Ρροςφορά» τθν......................................... και ϊρα ....................ι τθν *4θ 137] εργάςιμθ θμζρα 
μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και ϊρα... 

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

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

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

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

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

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα 
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μζλθ του οργάνου138. 

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ μόνο των 
τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ 
αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ γίνονται ςφμφωνα με τα ςχετικϊσ προβλεπόμενα ςτον ν.4412/2016139  και 
τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, ενϊ ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν προςφορϊν δεν 
πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι και βακμολόγθςθ 
των τεχνικϊν προςφορϊν, με βάςθ τα κριτιρια αξιολόγθςθσ του άρκρου 2.3.1 και 2.3.2 τθσ παροφςασ. 

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται 
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο ,μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι140 προσ ζγκριςθ. 

                                                           
135

 Βλ. ιδίωσ παρ. 6 του άρκρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 
υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)» (άρκρο 16) 

136
  Επιςθμαίνεται ότι, ωσ προσ τισ προκεςμίεσ για τθν ολοκλιρωςθ των ενεργειϊν τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ 

ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο  άρκρο 221Α του ν. 4412/2016, το οποίο προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 28 του ν. 4605/19. 
137

 Ρροτείνεται οι ανακζτουςεσ αρχζσ να ορίηουν τθν θμερομθνία θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν μετά τθν 
παρζλευςθ τριϊν εργαςίμων θμερϊν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, προκειμζνου να ζχει 
προςκομιςτεί από τουσ ςυμμετζχοντεσ και θ πρωτότυπθ εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 
2.4.3.1 τθσ παροφςασ. 

138
 Ρρβλ και το άρκρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν 

εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ”. 
139

  Ρρβλ. παρ. 13 του άρκρου 86 του ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 33 του ν.4608/2019. 
140

 μζςω του πιςτοποιθμζνου χριςτθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτο ςφςτθμα ΕΣΘΔΘΣ. 
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Τα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» & «Τεχνικι Ρροςφορά» 
επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία 
κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ 
ΕΣΗΔΗΣ,  ςτουσ προςφζροντεσ, μαηί με αντίγραφο των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και 
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων141. Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι 
προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ. 

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

δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν που 
αποςφραγίςτθκαν και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι 
τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. *Επιςθμαίνεται ότι θ εκτίμθςθ και τα ςχετικά αιτιματα προσ τουσ προςφζροντεσ για τθν 
παροχι εξθγιςεων ςχετικά με το αν μία προςφορά φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι εναπόκεινται ςτθν κρίςθ 
είτε τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, κατά τθν αξιολόγθςθ των υποβλθκειςϊν προςφορϊν, είτε του 
αποφαινομζνου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κατά τθ διαδικαςία ζγκριςθσ του πρακτικοφ τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. Σε κάκε περίπτωςθ θ κρίςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςχετικά με τισ αςυνικιςτα 
χαμθλζσ προςφορζσ και τθν αποδοχι ι όχι των ςχετικϊν εξθγιςεων εκ μζρουσ των προςφερόντων 
ενςωματϊνεται ςτθν ωσ κατωτζρω απόφαςθ+ 

Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι βακμολογία 
μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων θ ανάκεςθ γίνεται142 : ............*θ Α.Α. επιλζγει θ ανάκεςθ να 
γίνει είτε ςτθν προςφορά με τθν μεγαλφτερθ βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ είτε ςτθν προςφορά με τθ 
χαμθλότερθ τιμι, ανάλογα με τθν βαρφτθτα του κάκε κριτθρίου, όπωσ αυτι προκφπτει από τθν 
ποςοςτιαία αναλογία μεταξφ τουσ+. 

Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια τιμι, θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ 
μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον 
τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν των οικονομικϊν φορζων. *Επιςθμαίνεται ότι τα 
αποτελζςματα τθσ κλιρωςθσ ενςωματϊνονται ομοίωσ ςτθν ωσ κατωτζρω απόφαςθ+ 

 Τα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου («Οικονομικι Ρροςφορά») επικυρϊνονται με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΗΔΗΣ,  ςτουσ προςφζροντεσ μαηί με αντίγραφο 
των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν του ωσ άνω ςταδίου 143. Κατά 
τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ 
παροφςασ. 

Σε κάκε περίπτωςθ, ανεξαρτιτωσ ποςοφ και διαδικαςίασ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά, 
εκδίδεται μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων, ιτοι 
Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ Ρροςφοράσ.144 
 

                                                           
141

      Ρρβλ. εδάφιο α τθσ παρ. 4 του άρκρου 100, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 4 του  άρκρου 33  του ν.4608/2019. 
142

 Βλ. άρκρο 90 παρ. 2 και 4 του ν. 4412/2016. 
143

 Ρρβλ. εδάφιο α τθσ παρ. 4 του άρκρου 100, όπωσ τροποποιικθκε  με τθν παρ. 4, περ. α του  άρκρου 33  του ν.4608/2019. 
144

  Ρρβλ. άρκρο 100 του ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 33, παρ. 4, περ. β του  άρκρου 33  του ν.4608/2019. 
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3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο πξνζσξηλνύ 
αλαδόρνπ145 - Γηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν 146 από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ  ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ147 και τα πρωτότυπα ι 
αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των 
δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά 
ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και 
για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ. 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά 
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν 
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του τουσ, κατά τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α’ 
94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε 
απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ 
και θ οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των 
δικαιολογθτικϊν148. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.  

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

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, 
και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 5.3.1 του παρόντοσ, αίτθμα προσ το 
αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με 
αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, 
θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί 
για τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ149 

Το παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το 
ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 
τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ.150 

Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά151 λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

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

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ, είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

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

                                                           
145

 Βλ. άρκρο 103 του ν. 4412/2016. 
146

 Ρρβλ. άρκρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43, παρ. 12, περ. α του ν.4605/2019.    
147

 Ρρβλ. άρκρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017. 
148

  Σφμφωνα με το άρκρο 80 παρ. 12 περ. ε και παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκαν με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, 
υποπερ. αδ και αε του ν. 4605/2019. 

149
  Ρρβ. άρκρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. β’ του ν. 4605/2019. 

150
  Ρρβ. ομοίωσ ωσ ανωτζρω, άρκρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. β’ του 

ν. 4605/2019. 
151

  Ρρβ. άρκρο 103 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. δ’ του ν. 4605/2019. 
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iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι 
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ, ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν 
θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου 
(οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του152.  

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

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα 
οριηόμενα ανωτζρω153 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. Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια επιτροπι του 
διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για 
ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό και ωσ εξισ:  Ρποςοςτό ……..154 
ςτθν περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και ποςοςτό …….155 ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ. 
Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ, απαιτείται 
προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό ανάδοχο. 

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

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα, που δεν ζχει αποκλειςτεί 
οριςτικά156, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

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

α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και ςε 
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ 
αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο 
εδάφιο τθσ  παραγράφου 4 του άρκρου 372 του ν.4412/2016, 
 
β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 35 
και 36 του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται, 
και  
 

                                                           
152

 Βλ. άρκρο 104 παρ. 2 και 3. 
153

  Ρρβ. άρκρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. γ’ του ν. 4605/2019. 
154

 Το ποςοςτό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνιςμοφσ προχπολογιςκείςασ αξίασ μζχρι 100.000 ευρϊ 
περιλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. και το 15% για διαγωνιςμοφσ προχπολογιςκείςασ αξίασ από 100.001 ευρϊ και άνω 
περιλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. (παραγρ. 1, άρκρο 105, Ν. 4412/2016). 

155
 Το ποςοςτό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% (παραγρ. 1, άρκρο 105, Ν. 4412/2016). 

156
  Ρρβ. άρκρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 13 περ. β’ του ν. 4605/2019. 
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γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει, 
ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται 
κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του 
οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ 
ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ 157. Θ υπεφκυνθ 
διλωςθ ελζγχεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει 
τθ ςφμβαςθ. 
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ 
του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ158 από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά159.  

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι 
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να 
αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το 
αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ160 θ προκεςμία για τθν 
άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

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

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

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

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε 
(15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ161. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά162 μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 
ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι 
Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι 
υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν163 

                                                           
157

  Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 13 περ. γ’ του ν. 4605/2019. 
Επιςημαίνεται ότι η απόφαςθ κατακφρωςθσ κοινοποιείται ςτον προςωρινό ανάδοχο: α) ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται 
υποβολι υπεφκυνθσ διλωςθσ, μετά τον ζλεγχο αυτισ και τθ διαπίςτωςθ τθσ ορκότθτάσ τθσ από τθν Επιτροπι διαγωνιςμοφ, 
και β) ςτθν περίπτωςθ που δεν απαιτείται θ υποβολι τθσ ανωτζρω υπεφκυνθσ διλωςθσ, μετά τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου 
των δικαιολογθτικϊν του προςωρινοφ αναδόχου και τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προδικαςτικισ 
προςφυγισ. 

158
 Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017. 

159
  Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 5  ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 13 ςθμείο δ’ του ν. 4605/2019. 

160
 Ρρβλ. άρκρο 360 του ν. 4412/2016. 

161
 Ρρβλ. άρκρο 361 του ν. 4412/2016 

162
 Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 362 ν.4412/2016 και το άρκρο 19 τθσ ΥΑ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και 

διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)».  
163

 Σφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 8 τθσ ΥΑ 56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 
υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)”. 
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Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο 
19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7  τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α..  

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

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ 
προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι.164  
Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ 
διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 

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

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

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

Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, 
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με 
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα 
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ 
Θ Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν προςφυγι και δεν μπορεί να 
ελζγξει παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ165 
Σε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται ζωσ και 
δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον προςφεφγοντα 
μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ι αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο. 
Υπομνιματα επί των απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
κατατίκενται μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ 
προςφυγισ.166 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν 
ΑΕΡΡ.167 

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

Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ 
ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου168. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων 
ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι 
προςφυγι. Με τα ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται 
ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ 

                                                           
164

  Ρρβλ. άρκρο 364, παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 41, περ. β) του ν. 4605/2019. 
165

 Θ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ορίηεται ςτο άρκρο 367 του ν. 4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί 
από το άρκρο 43 παρ. 43 του ν. 4605/2019.  

166
  Ρρβλ. άρκρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 42 του ν. 4605/2019. 

167
 Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 19 του ΡΔ 39/4.5.2017 – Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον 

τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν 
168  Ρρβλ. Άρκρο 372 παρ. 1 ζωσ 3 του ν. 4412/2016. 
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πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ 
ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ.  
Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. 
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ169. Για τθν άςκθςθ τθσ 
αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 

Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο 
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά170. 

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

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

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

                                                           
169

  Ρρβλ άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 45 του ν. 4605/2019. 
170

 Ρρβλ άρκρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 
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4. ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ:  

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

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

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ. 171 

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

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

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και θ εγγφθςθ προκαταβολισ δφναται να αποδεςμεφονται τμθματικά, κατά 
το ποςό που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ του τμιματοσ των υλικϊν  που παραλιφκθκε οριςτικά ] 
μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο 
οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ 
παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και 
του εκπροκζςμου.  

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

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

4.3 ξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ. 

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

 
4.3.2 Στισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν προϊόντων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 2939/2001, 
επιπλζον του όρου τθσ παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όροσ ότι ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι 
τθσ ςφμβαςθσ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των παραγράφων 2 και 11 του 
άρκρου 4β ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 12 ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 16 του ν.2939/2001. Θ τιρθςθ των 
υποχρεϊςεων ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι μζςω του αρχείου δθμοςιοποίθςθσ εγγεγραμμζνων 
παραγωγϊν ςτο Εκνικό Μθτρϊο Ραραγωγϊν (ΕΜΡΑ) που τθρείται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 

                                                           
171

 Εδάφιο πζμπτο περίπτωςθσ (β) παραγράφου 1 άρκρου 72 ν. 4412/2016.  
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εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016και αποτελεί προχπόκεςθ για 
τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ςτο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αρικμοφ ΕΜΡΑ του 
υπόχρεου παραγωγοφ. Θ μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ παραγράφου ζχει τισ ςυνζπειεσ τθσ 
παραγράφου 5 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016 .172 

4.4 Τπεξγνιαβία 

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

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.173. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

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

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο174 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β  τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/175 176 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο177  

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

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

                                                           
172

 Ρρβλ. άρκρο 130 ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 22 του ν. 4496/2016 
173

 Ρρβλ παρ. 2 του άρκρου 78 του ν. 4412/2016 
174

  Ρρβλ. άρκρο 132 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43, παρ. 21 του ν. 4605/2019 
175

 Ρρβλ. άρκρο 201 ν. 4412/2016, ςε ςυνδυαςμό με τθν περίπτωςθ ηϋ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221, θ οποία προςτζκθκε με το 
άρκρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017. 

176
 Δυνατότθτα τθσ Α.Α. να προβλζψει ςτθ διακιρυξθ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ/ προαιρζςεισ. Στθν περίπτωςθ αυτι και εφόςον 

πρόκειται για ςαφείσ, ακριβείσ και ρθτζσ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ, ςτισ οποίεσ μπορεί να περιλαμβάνονται και ριτρεσ 
ανακεϊρθςθσ τιμϊν ι προαιρζςεισ, επιτρζπεται θ τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ, ανεξαρτιτωσ 
τθσ χρθματικισ αξίασ τθσ τροποποίθςθσ. Οι ριτρεσ αυτζσ αναφζρουν το αντικείμενο και τθ φφςθ των ενδεχόμενων 
τροποποιιςεων ι προαιρζςεων, κακϊσ και τουσ όρουσ υπό τουσ οποίουσ μποροφν να ενεργοποιθκοφν. Οι προβλεπόμενεσ 
τροποποιιςεισ ι προαιρζςεισ δε κα πρζπει να μεταβάλουν τθ ςυνολικι φφςθ τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ 
Ν. 4412/2016). 

177
 βλ.  Άρκρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
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β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

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

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

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

Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι του μθχανιματοσ.  

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

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

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 178 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016179 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)180 . 

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

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

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ181  από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι 
ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και τα αναγραφόμενα τθσ παροφςθσ. 

 Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

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

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

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

                                                           
178

  Ρρβλ. άρκρο 4 παρ. 3 ζβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 44 του ν. 4605/2019. 
179

 Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν 
εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ  εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και 
Τουριςμοφ και Οικονομικϊν τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 

180
 Ρρβλ Υπουργικι Απόφαςθ 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ 

παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.), κακϊσ 
και των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 350 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)”. 

181
 Άρκρο 203 του ν. 4412/2016. 
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α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

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

5.2.2.  Αν το είδοσ φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόςτιμο182 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

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

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

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

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

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

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ183   

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να 
αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα 
ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί 
τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 
οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ 
απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ 
προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν 
απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί 
εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 
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 Άρκρο 207 του ν. 4412/2016. 
183

 Ρρβλ. άρκρο 205 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 23 του ν. 4605/2019 
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5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ 
και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016184. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, 
διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

                                                           
184

   Ρρβ. άρκρο 205Α του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019.  
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6. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ  

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εγκαταςτιςει ςε πλιρθ λειτουργία τα ςυςτιματα ιατροτεχνολογικοφ 
εξοπλιςμοφ ςτο Νοςοκομείο ςε τζςςερισ (4) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ του κάκε τμιματοσ. 
Το πρόγραμμα εγκατάςταςθσ, επίδειξθσ και εκπαίδευςθσ κα καταρτιςκεί ςε ςυνεννόθςθ με τουσ 
υπευκφνουσ. Θ ολοκλιρωςθ τθσ εγκατάςταςθσ μπορεί να παρατακεί για λόγουσ ανωτζρασ βίασ ι για 
λόγουσ λειτουργικϊν αναγκϊν με απόφαςθ του οργάνου διοίκθςθσ τθσ ΑΑ. 

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

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 δφο (2) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Μετά από κάκε προςκόμιςθ του είδουσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν υπθρεςία 
αποδεικτικό, ςτο οποίο αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το είδοσ, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ 
ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα άρκρα 206, 207 του 
ν.4412/16. 

6.2  Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 

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

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

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

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

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

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

Το αποτζλεςμα  τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 
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Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 
αποτελζςματα τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ. 

6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται 
εντόσ 120 θμερϊν από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ 

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

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ 
χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν 
ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 
πρωτοκόλλων.185 

6.3 Δηδηθνί όξνη λαύισζεο – αζθάιηζεο - αλαθνίλσζεο θόξησζεο θαη πνηνηηθνύ 
ειέγρνπ ζην εμσηεξηθό 

*Δεν προβλζπεται+ 

6.4  Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

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

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

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

6.5 Γείγκαηα – Γεηγκαηνιεςία – Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο 

*Δεν προβλζπεται+ 

6.6 Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο186  

Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του 
αντικειμζνου τθσ προμικειασ Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει 

                                                           
185

 Στο άρκρο αυτό θ Α.Α. μπορεί να χρθςιμοποιιςει μεταβατικά τισ οδθγίεσ που δίνονται ςτθν ΥΑ Ρ1/2489/6.09.1995 (Βϋ 764), 
θ οποία δεν ζχει καταργθκεί. 

186
 Άρκρο 215 του ν. 4412/2016 
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ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και ςε χρόνο που 
περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ι θ ειδικι επιτροπι που ορίηεται για τον ςκοπό αυτόν από τθν 
ανακζτουςα αρχι187 προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου ςτα 
προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ 
ςχετικά πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, 
επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου. 

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

6.7 Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο188  

*Δεν προβλζπεται+ 

6.8  Καηαγγειία ηεο ζύκβαζεο- Τπνθαηάζηαζε αλαδόρνπ-  

6.8.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για 
ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ 
ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.  
 
6.8.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, 
θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν 
αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.  
 
6.8.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του 
εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει 
ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ).189 
  

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΨΙΣΣΑΣ 

 

 

ΓΕΫΓΙΟΥ ΩΑΙΛΑΟΣ 

                                                           
187

   Ρρβλ άρκρο 215 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το αρ. 33 παρ. 5 του ν. 4608/2019. 
188

 Άρκρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016 
189

  Ρρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  
          Ρρβλ., επίςθσ, Κατευκυντιρια Οδθγία 22 τθσ Αρχισ με τίτλο «Σροποποίθςθ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ», Κεφάλαιο 

ΙΙΙ.Δ. ςθμείο Ι, ςελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΗΓΗ).  
          Επιςθμαίνεται ότι εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Α.Α. να ςυμπεριλάβει ι όχι, ςτο παρόν ςθμείο τθσ Διακιρυξθσ, τθ 

ριτρα υποκατάςταςθσ του αναδόχου (άρκρο 6.8.3)  ι να διαμορφϊςει τθ ςχετικι ριτρα με διαφορετικοφσ όρουσ. Σε κάκε 
περίπτωςθ, οι εν λόγω όροι κα πρζπει να είναι ρθτοί και ςαφείσ και να κείνται εντόσ του υφιςτάμενου νομοκετικοφ 
πλαιςίου και ιδίωσ των ςχετικϊν επιλογϊν που παρζχει το άρκρο 132 του ν. 4412/2016 
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο 
ύκβαζεο (πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή) 

ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΦΤΗΚΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Θλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ για τθν ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΑΣΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ 

ΣΟΤ Γ. Ν. ΑΜΦΗΑ με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ, προχπολογιςμοφ εκατόν εβδομιντα επτά χιλιάδων 
εννιακοςίων πενιντα οκτϊ ευρϊ (177.958,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 24%. 

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

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

Διάρκεια ςφμβαςθσ-Χρόνοι παράδοςθσ: 4 Μινεσ, παράδοςθ τμθματικι ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Υπό προμικεια είδθ/Τόποσ υλοποίθςθσ/παράδοςθσ 

Ο κατωτζρω ιατροτεχνολογικόσ εξοπλιςμόσ κα εγκαταςτακεί ςτα διάφορα τμιματα του Γενικοφ 
Νοςοκομείου Άμφιςςασ. 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ ΣΔΜ. 

1 ΦΟΡΖΣΟ ΑΝΑΠΝΔΤΣΖΡΑ ΣΔΠ 2 

2. 
ΑΝΑΠΝΔΤΣΖΡΔ ΣΤΠΟΤ ICU, ΜΔ ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ ΜΟΝΟ ΟΞΤΓΟΝΟΤ- ΜΔ ΛΑ ΣΑ ΤΓΥΡΟΝΑ 
ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΔΡΗΜΟΤ - ΜΔ ΣΡΟΥΖΛΑΣΖ ΒΑΖ ΚΑΗ ΓΤΟ (2) ΠΛΖΡΔ ΔΣ ΑΘΔΝΟΤ 

2 

3. 
ΦΟΡΖΣΟ ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΑΠΗΝΗΓΧΣΖ ΓΗΑΚΟΜΗΓΧΝ 
ΜΈΥΡΗ 360 JOULE 
ΜΔ ΜΠΑΣΑΡΊΑ ΓΗΑ 50 ΑΠΗΝΗΓΧΔΗ / 5 ETH 
Θήθε πξνζηαζίαο θαη κεηαθνξάο 
Γπν (2) δεύγε ειεθηξόδηα απηλίδσζεο γηα ρξήζε ζε αζζελείο άλσ ησλ 8 εηώλ 

3 

4. 

MONITOR ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΕΧΣΗΚΧΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΧΝ ΖΚΓ (12) - ΑΝΑΗΜΑΚΣΖ ΠΗΔΖ - ΟΞΤΜΔΣΡΗΑ - 
ΓΤΟ (2) ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΔ - ΑΗΜΑΣΖΡΔ ΠΗΔΔΗ - ΜΔ ΜΠΑΣΑΡΗΑ - ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΑΗΜΟΓΤΝΑΜΗΚΧΝ ΚΑΗ 
ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΧΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΧΝ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΉ ΔΝΧΜΑΣΧΖ Δ ΚΔΝΣΡΗΚΟ 
ΣΑΘΜΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ 

6 

5. ΜΖΥΑΝΗΚΔ ΑΝΑΡΡΟΦΖΔΗ 2 

6. 

ΖΚΓ 12 ΑΠΑΓΧΓΧΝ - ΟΘΟΝΖ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 5,5'' ΘΔΡΜΗΚΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗΚΟ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ ΔΞΗ (6) 
ΚΑΝΑΛΗΧΝ ΜΝΖΜΖ ΔΧ ΚΑΗ 800 ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΜΔ ΣΡΟΥΖΛΑΣΟ ΣΡΑΠΔΕΗΓΗΟ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΑΡΥΔΗΟΘΔΣΖΖ Δ Ζ/Τ - ΔΞΑΓΧΓΖ ΖΚΓ ΚΑΗ Δ PDF - ΜΠΑΣΑΡΗΑ ΓΗΑ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 
300 ΖΚΓ 

4 

7. ΑΝΑΛΤΣΖ ΑΔΡΗΧΝ 1 

8. 
ΑΠΗΝΗΓΧΣΖ 2 ΦΑΗΚΟ ΜΔ ΜΟΝΗΣΟΡ ΚΑΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗΚΟ ΜΔ ΣΡΟΥΖΛΑΣΖ ΒΑΖ ΓΤΟ (2) ΔΣ 
ΚΤΚΛΧΜΑΣΧΝ ΖΚΓ ΜΔ ΜΠΑΣΑΡΊΑ  

1 

9. ΑΝΣΛΗΔ ΔΓΥΤΖ ΦΑΡΜΑΚΧΝ ΚΑΗ ΤΓΡΧΝ 5 

10. 
ΣΡΟΥΖΛΑΣΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ ΠΗΔΟΜΔΣΡΑ ΟΞΤΜΔΣΡΑ ΜΔ ΓΤΟ (2) ΔΣ ΑΗΘΖΣΖΡΧΝ ΚΑΗ 
ΠΔΡΗΥΔΗΡΗΓΧΝ  

1 

11. ΧΛΖΝΧΣΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ ΓΗΑ ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΟ  1 

12. ΦΟΡΔΗΟ 1 

13. ΚΛΗΝΔ ΝΟΖΛΔΗΑ ΜΑΦ ΜΔ ΑΔΡΟΣΡΧΜΑ ΑΓΗΑΒΡΟΥΟ - 180 kg. 3 

14. ΣΡΟΥΖΛΑΣΑ ΝΟΖΛΔΗΑ - ΑΝΑΕΧΟΓΟΝΝΖΖ ΣΔΠ  1 

15. ΦΟΡΖΣΑ ΠΑΛΜΗΚΑ ΟΞΤΜΔΣΡΑ ΜΔ ΓΤΟ (2) ΔΣ ΑΗΘΖΣΉΡΧΝ ΔΚΑΣΟ 1 

16. ΦΖΦΗΑΚΑ ΘΔΡΜΟΜΔΣΡΑ ΑΝΔΠΑΦΖ ΜΔΣΡΖΖ 1 

 

Ραραδοτζα-Διαδικαςία Ραραλαβισ/Ραρακολοφκθςθσ 

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

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

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

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

Εκπαίδευςθ προςωπικοφ 

Ζγγραφθ διλωςθ ότι αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ του ΡΕΔΥ, πάνω ςτθ 
λειτουργία του μθχανιματοσ, χωρίσ καμία επιβάρυνςθ. 

Εγγυιςεισ-Τεχνικι Υποςτιριξθ 

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

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

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

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

Να δοκεί αναλυτικόσ δεςμευτικόσ Ρίνακασ Κόςτουσ, ο οποίοσ να αναφζρει το ετιςιο κόςτοσ ςυντιρθςθσ, 
με πλιρθ κάλυψθ ανταλλακτικϊν, ανά ζτοσ και για δζκα (10) ζτθ (ςυμπ/νου του χρόνου εγγφθςθσ καλισ 
λειτουργίασ). 

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

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

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

• service manual 
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• operator's manual (και ελλθνικι ζκδοςθ) 

• εργοςταςιακό parts list 

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

Ραρατάςεισ 

Δυνατότθτα παράταςθσ (6) μθνϊν με μονομερι απόφαςθ του οργάνου διοίκθςθσ του Νοςοκομείου χωρίσ 
αφξθςθ του προχπολογιςμοφ με τισ ίδιεσ ςυμβατικζσ τιμζσ και υποχρεϊςεισ. 

Με ςφμφωνθ γνϊμθ του αναδόχου δφναται περαιτζρω παράταςθ τθσ ςφμβαςθσ μζχρι εξάντλθςθσ των 
ειδϊν και του προχπολογιςμοφ τθσ ςφμβαςθσ για όςα από τα ςυμβατικά είδθ δεν κα ζχουν παραγγελκεί 
εντόσ του ενόσ χρόνοσ ιςχφοσ αυτισ. 

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

Δεςμευτικό κεωρείται μόνο το ποςό τθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ που το ποςόν τθσ ςυμβατικισ δαπάνθσ ζχει εξαντλθκεί, δε κα εκτελοφνται παραγγελίεσ 
χωρίσ προθγοφμενθ ζγκριςθ από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Σε περίπτωςθ που 
χορθγθκοφν είδθ μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου ι όταν εξαντλθκεί θ ςυμβατικι δαπάνθ και δεν 
ζχει ειδοποιθκεί εγγράφωσ ο χορθγθτισ για τθ ςυνζχιςθ τθσ χοριγθςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι δεν 
αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ τθσ εξόφλθςθσ τθσ αξίασ αυτϊν. 

 

ΜΔΡΟ Β- ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ ΣΔΜ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

1 ΦΟΡΖΣΟ ΑΝΑΠΝΔΤΣΖΡΑ ΣΔΠ 2 18.000€ 

2. 
ΑΝΑΠΝΔΤΣΖΡΔ ΣΤΠΟΤ ICU, ΜΔ ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ ΜΟΝΟ ΟΞΤΓΟΝΟΤ- ΜΔ ΛΑ ΣΑ ΤΓΥΡΟΝΑ 
ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΔΡΗΜΟΤ - ΜΔ ΣΡΟΥΖΛΑΣΖ ΒΑΖ ΚΑΗ ΓΤΟ (2) ΠΛΖΡΔ ΔΣ ΑΘΔΝΟΤ 

2 

55.800,00€ 

3. 
ΦΟΡΖΣΟ ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΑΠΗΝΗΓΧΣΖ ΓΗΑΚΟΜΗΓΧΝ ΜΈΥΡΗ 360 JOULE ΜΔ ΜΠΑΣΑΡΊΑ ΓΗΑ 50 
ΑΠΗΝΗΓΧΔΗ / 5 ETH Θήθε πξνζηαζίαο θαη κεηαθνξάο Γπν (2) δεύγε ειεθηξόδηα απηλίδσζεο 
γηα ρξήζε ζε αζζελείο άλσ ησλ 8 εηώλ 

3 

8.400,00€ 

4. 

MONITOR ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΕΧΣΗΚΧΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΧΝ ΖΚΓ (12) - ΑΝΑΗΜΑΚΣΖ ΠΗΔΖ - 
ΟΞΤΜΔΣΡΗΑ - ΓΤΟ (2) ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΔ - ΑΗΜΑΣΖΡΔ ΠΗΔΔΗ - ΜΔ ΜΠΑΣΑΡΗΑ - ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 
ΑΗΜΟΓΤΝΑΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΧΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΧΝ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΉ 
ΔΝΧΜΑΣΧΖ Δ ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ 

6 

30.000,00€ 

5. ΜΖΥΑΝΗΚΔ ΑΝΑΡΡΟΦΖΔΗ 2 10.000,00€ 

6. 

ΖΚΓ 12 ΑΠΑΓΧΓΧΝ - ΟΘΟΝΖ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 5,5'' ΘΔΡΜΗΚΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗΚΟ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 
ΔΞΗ (6) ΚΑΝΑΛΗΧΝ ΜΝΖΜΖ ΔΧ ΚΑΗ 800 ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΜΔ ΣΡΟΥΖΛΑΣΟ ΣΡΑΠΔΕΗΓΗΟ - 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΑΡΥΔΗΟΘΔΣΖΖ Δ Ζ/Τ - ΔΞΑΓΧΓΖ ΖΚΓ ΚΑΗ Δ PDF - 
ΜΠΑΣΑΡΗΑ ΓΗΑ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 300 ΖΚΓ 

4 

11.200,00€ 

7. ΑΝΑΛΤΣΖ ΑΔΡΗΧΝ 1 4.500,00€ 

8. 
ΑΠΗΝΗΓΧΣΖ 2 ΦΑΗΚΟ ΜΔ ΜΟΝΗΣΟΡ ΚΑΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗΚΟ ΜΔ ΣΡΟΥΖΛΑΣΖ ΒΑΖ ΓΤΟ (2) 
ΔΣ ΚΤΚΛΧΜΑΣΧΝ ΖΚΓ ΜΔ ΜΠΑΣΑΡΊΑ  

1 

4.600,00€ 

9. ΑΝΣΛΗΔ ΔΓΥΤΖ ΦΑΡΜΑΚΧΝ ΚΑΗ ΤΓΡΧΝ 5 6.500,00€ 

10. 
ΣΡΟΥΖΛΑΣΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ ΠΗΔΟΜΔΣΡΑ ΟΞΤΜΔΣΡΑ ΜΔ ΓΤΟ (2) ΔΣ ΑΗΘΖΣΖΡΧΝ ΚΑΗ 
ΠΔΡΗΥΔΗΡΗΓΧΝ  

1 
2.000,00€ 

11. ΧΛΖΝΧΣΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ ΓΗΑ ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΟ  1 3.500,00€ 

12. ΦΟΡΔΗΟ 1 4.500,00€ 

13. ΚΛΗΝΔ ΝΟΖΛΔΗΑ ΜΑΦ ΜΔ ΑΔΡΟΣΡΧΜΑ ΑΓΗΑΒΡΟΥΟ - 180 kg. 3 16.368,00€ 

14. ΣΡΟΥΖΛΑΣΑ ΝΟΖΛΔΗΑ - ΑΝΑΕΧΟΓΟΝΝΖΖ ΣΔΠ  1 1.900,00€ 

15. ΦΟΡΖΣΑ ΠΑΛΜΗΚΑ ΟΞΤΜΔΣΡΑ ΜΔ ΓΤΟ (2) ΔΣ ΑΗΘΖΣΉΡΧΝ ΔΚΑΣΟ 1 600,00€ 

16. ΦΖΦΗΑΚΑ ΘΔΡΜΟΜΔΣΡΑ ΑΝΔΠΑΦΖ ΜΔΣΡΖΖ 1 90,00€ 
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Ρροςφορά που δίνει τιμι μεγαλφτερθ από το ανωτζρω ποςό (προχπολογιςμό) ςυνολικά κα 
απορρίπτεται.  
Οι προςφορζσ κα καλφπτουν όλο το αναφερόμενο διάςτθμα.  

Θ τιμι χωρίσ Φ.Ρ.Α. κα λαμβάνεται υπόψθ για τθν ςφγκριςθ των προςφορϊν. 

 

ΜΔΡΟ Γ- ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

Α. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 

1. ΥΟΡΗΣΟ ΑΝΑΠΝΕΤΣΗΡΑ ΣΕΠ 

1. Ο υπό προμήθεια φορητός αναπνευστήρας θα πρέπει να είναι άριστης αντοχής και νέας 

τεχνολογίας, με έτος 1ης κυκλοφορίας στην αγορά εντός της τελευταίας πενταετίας. Να 

διαθέτει CE mark και να δύναται να χρησιμοποιηθεί σε μεταφορές με αεροπλάνο, 

ελικόπτερο και ασθενοφόρο.  

2. Θα πρέπει να είναι φορητός και κατάλληλος για τον αερισμό ενηλίκων ασθενών καθώς 

και παιδιών, με αναπνεόμενο όγκο (Vt) μεγαλύτερο από 50ml.  

3. Να είναι μικρών διαστάσεων και βάρους (λιγότερο από 4 kg με την ενσωματωμένη 

μπαταρία), για εύκολη μεταφορά και να διαθέτει σύστημα ασφαλούς στερέωσης σε 

πλαίσιο φορείου ή κλίνης ασθενούς.  

4. Να είναι απλός και εύκολος στο χειρισμό και να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής . 

5. Να λειτουργεί σε δίκτυο πόλης (220V/50Hz), μέσω κατάλληλου μετασχηματιστή καθώς 

και να είναι εφοδιασμένος με ενσωματωμένη, επαναφορτιζόμενη μπαταρία που να 

προσδίδει αυτονομία τουλάχιστον οχτώ (8) ωρών. Να δύναται να τροφοδοτηθεί με τάση 

12 και 24 V DC, μέσω μετασχηματιστή για χρήση σε ασθενοφόρο.  

6. Ο αναπνευστήρας να λειτουργεί με οξυγόνο, από το δίκτυο του Νοσοκομείου και από 

φιάλες. Η συσκευή να διαθέτει δύο εισόδους σύνδεσης, δηλαδή α) πεπιεσμένου 

οξυγόνου και β) γρήγορης σύνδεσης με επιτοίχια λήψη οξυγόνου, για εναλλαγή 

σύνδεσης χωρίς να διακόπτεται ο αερισμός του ασθενούς. 

7. Να εκτελεί τουλάχιστον τους παρακάτω τρόπους αερισμού:  

α) Τποχρεωτικό αερισμό ελεγχόμενου όγκου και ελεγχόμενου υποβοηθούμενου όγκου 

(VC-CMV, VC-AC) 

β) υγχρονισμένο διαλείποντα υποχρεωτικό αερισμό με και χωρίς (κατ’ επιλογή του 

χειριστή) υποστήριξη πίεσης (VC-SIMV/PS) 

γ) Αερισμός διφασικής θετικής πίεσης ή χωρίς υποστήριξης πίεσης (PC-BIPAP/ PS) 

δ) Αερισμό συνεχούς θετικής πίεσης SPN-CPAP με και χωρίς (κατ’ επιλογή του χειριστή) 

υποστήριξη πίεσης  

8. Ο αναπνευστήρας να διαθέτει ρύθμιση των παρακάτω παραμέτρων: 

 Σου παρεχόμενου αναπνεόμενου όγκου (Tidal Volume): από 50 έως 2000 ml 

τουλάχιστον. 

 Σης συχνότητας αναπνοής ανά λεπτό: έως 50/min τουλάχιστον 

 PEEP: 0 έως 20 mbar τουλάχιστον 

 Σου λόγου εισπνοής / εκπνοής ασθενή (Ι:Ε) από 1:4 έως και 4:1 

 κανδαλισμό (trigger) ροής (να αναφερθούν τα όρια ρύθμισης) 

 Σου μίγματος, σε αναλογία Ο2 - αέρα 40% περίπου ή 100% Ο2 

 Πίεση εισπνοής: 3 – 55 mbar σε σχέση με την PEEP 

 Τποστήριξη πίεσης (εφόσον εφαρμόζεται): 0 – 35 mbar σε σχέση με την PEEP 
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9. Να διαθέτει οπτικοακουστικούς συναγερμούς  

 Πτώση πίεση αερίου τροφοδοσίας 

 Τψηλή πίεση στους αεραγωγούς 

 Αποσύνδεση ασθενούς 

 Άπνοια 

 Διαρροή 

 Φαμηλό επίπεδο μπαταρίας 

10. Η οθόνη να διαθέτει απεικόνιση ραβδογράμματος πίεσης αεραγωγών ή  κυματομορφή 

καθώς και αριθμητικών τιμών τουλάχιστον των κάτωθι μετρούμενων παραμέτρων: 

- πίεσης αεραγωγών,  

- εκπνεόμενου όγκου ανά λεπτό,  

- συχνότητας αναπνοών,  

- εκπνεόμενου όγκου ανά αναπνοή, 

Επιπλέον, στην οθόνη να απεικονίζονται ενημερωτικά και προειδοποιητικά μηνύματα, 

όπως η τρέχουσα κατανάλωση του αερίου καθώς και ο εναπομένων χρόνος μπαταρίας 

και ως αριθμητική τιμή και ως ποσοστό βάσει αντίστοιχου συμβόλου, για τη βοήθεια του 

χειριστή, στην Ελληνική γλώσσα. 

11. Ο αναπνευστήρας να συνοδεύεται από τα παρακάτω εξαρτήματα, έτοιμος για άμεση 

χρήση: 

 Ένα (1) πλήρες κύκλωμα ασθενούς, πολλαπλών χρήσεων με βαλβίδα εκπνοής 

ενηλίκων. 

 ωλήνα τροφοδοσίας για τη σύνδεση του αναπνευστήρα με δίκτυο αερίων ή φιάλη 

Ο2. 

 Πέντε (5) πλήρη κυκλώματα μίας χρήσεως με ενσωματωμένη βαλβίδα εκπνοής και 

αισθητήρα ροής 

 Διάταξη στήριξης του αναπνευστήρα σε ράγα φορείου ή κλίνης. 

 Καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος και επαναφορτιζόμενη μπαταρία. 

12. Όλα τα τμήματα του αναπνευστήρα που έρχονται σε επαφή με τον ασθενή, να μπορούν 

να αποστειρωθούν σε κλίβανο ατμού έως και 134°C. 

13. Να πληροί τις κάτωθι απαιτήσεις: 

 Τψηλή μηχανική αντοχή σε κραδασμούς. 

 Να είναι πιστοποιημένα κατάλληλος τόσο για ενδονοσοκομειακή χρήση, όσο 

για διακομιδές με ασθενοφόρο καθώς επίσης και αεροδιακομιδές (αεροπλάνο και 

ελικόπτερο). 

Γενικά Φαρακτηριστικά 

1. Να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις διεθνείς ευρωπαϊκές προδιαγραφές 

ασφαλείας και να διαθέτει σήμανση CE. Να διατίθεται από αντιπρόσωπο που διαθέτει 

πιστοποίηση ISO 9001 και ISO 13485 σύμφωνα με την Τ.Α ΔΤ8δ/1348/04 που αφορά στη 

διακίνηση και την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων.  

2. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη. 

3. Να αναφερθεί: 

α) Η ετήσια κοστολόγηση συμβολαίου πλήρους συντήρησης συμπεριλαμβανομένων των 

ανταλλακτικών, service kits και εργασίας, εκτός λοιπών αναλωσίμων.  

β) Η ετήσια κοστολόγηση προληπτικής συντήρησης συμπεριλαμβανομένων των service 

kits και εργασίας εκτός ανταλλακτικών και λοιπών αναλωσίμων του αναπνευστήρα, 

μετά το πέρας της εγγύησης.  
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4. Να βεβαιώνεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο η διαθεσιμότητα 

ανταλλακτικών για μία δεκαετία. 

5. Οι συμμετέχοντες να διαθέτουν μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και 

service, καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης 

από τον κατασκευαστικό οίκο για τη συντήρηση των προσφερόμενων ειδών. 
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2. ΑΝΑΠΝΕΤΣΗΡΑ ΣΤΠΟΤ ICU, ΜΕ ΣΡΟΥΟΔΟΙΑ ΜΟΝΟ ΟΞΤΓΟΝΟΤ 

1. Αναπνευστήρας με δυνατότητα αερισμού ενηλίκων.  

Να συνοδεύεται από: 

 Βασική μονάδα 

 Σροχήλατη βάση του ιδίου κατασκευαστικού οίκου με σύστημα πέδησης 

 Αρθρωτό βραχίονα ανάρτησης σωληνώσεων ασθενούς 

2. Να λειτουργεί υπό τάση δικτύου (230V/50Hz) και να είναι εφοδιασμένος με  

ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη  μπαταρία που να παρέχει αυτονομία τουλάχιστον 

τεσσάρων (3) ωρών. ε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό με το ενσωματωμένο 

σύστημα μπαταρίας, είναι αποδεκτό να προσφερθούν οι απαραίτητες επιπλέον 

μπαταρίες εφόσον μπορούν να αλλάξουν χωρίς να διακοπεί η λειτουργία του 

αναπνευστήρα. 

3. Να λειτουργεί τροφοδοτούμενος από κεντρική παροχή οξυγόνου (με πίεση από 3-6 bar 

περίπου). Να τροφοδοτείται και από κεντρική παροχή αέρα (με πίεση από 3-6 bar 

περίπου) ή εναλλακτικά από ενσωματωμένο σύστημα συνεχούς παροχής αέρα 

(αεροσυμπιεστή ή τουρμπίνα).  

4. Να διαθέτει ενσωματωμένη έγχρωμη οθόνη αφής, μεγέθους τουλάχιστον 12” με 

δυνατότητα απεικόνισης τουλάχιστον: 

 Σριών (3) κυματομορφών ταυτόχρονα (πίεσης, ροής και όγκου ως προς το χρόνο)  

 Βρόχων (όγκου-πίεσης, ροής-όγκου και ροής-πίεσης) 

 Σιμών και γραφημάτων τάσεων (trends) κατ’ επιλογή του χειριστή. 

5. Να εκτελεί απαραιτήτως τους παρακάτω τύπους υποχρεωτικού και αυτόματου 

αερισμού: 

           α. Τποχρεωτικό αερισμό ελεγχόμενου όγκου και πίεσης  (VCV, PCV) 

           β. υγχρονισμένο διαλείποντα υποχρεωτικό αερισμό (SIMV) 

γ. υγχρονισμένο, υποχρεωτικό αερισμό ελεγχόμενης πίεσης, που να επιτρέπει τον 

αυθόρμητο αερισμό του ασθενούς και κατά την εισπνοή και κατά την εκπνοή (PC-

BIPAP / BiLevel κλπ) 

δ. Αερισμό με τον οποίο να ελέγχεται ο όγκος κατά λεπτό, με την δυνατότητα να 

προσαρμόζεται ο αριθμός των μηχανικών αναπνοών αυτόματα βάσει τον αυτόματων 

αναπνοών του ασθενή. 

ε. Αερισμό όγκου με την χαμηλότερη δυνατή πίεση, με ή χωρίς δυνατότητα 

συγχρονισμού και πίεση υποστήριξης. 

           στ. Αερισμό συνεχούς θετικής πίεσης με υποστήριξη πίεσης CPAP  

6. Να διαθέτει λειτουργία οξυγονοθεραπείας υψηλής ροής, τουλάχιστον 80L/min, κατά 

την οποία ο χειριστής θα ρυθμίζει το ποσοστό οξυγόνου και την συνολική ροή.  

7.    ε περίπτωση άπνοιας να ενεργοποιείται αυτόματα αερισμός άπνοιας, με 

προκαθορισμένες από τον χρήστη ρυθμίσεις παραμέτρων αερισμού.  

8. Να έχει δυνατότητα ρύθμισης άμεσα ή έμμεσα των παρακάτω παραμέτρων: 

α. Φορηγούμενου όγκου 50 - 2000 ml 

β. Αναπνοών έως 80 ΒΡΜ 

γ. Φρόνου εισπνοής από 0,2s έως 10s  
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δ. FiO2 από 21 έως 100% 

ε.PEEP έως 35 mbar τουλάχιστον 

στ. Πίεσης εισπνοής έως 95 mbar τουλάχιστον 

ζ. Πίεσης υποστήριξης (Pressure Support) έως 50mbar περίπου 

9. Να έχει δυνατότητα μέτρησης και ένδειξης τουλάχιστον των παρακάτω παραμέτρων: 

α. Όγκου αναπνοής  

β. υνολικού εκπνεόμενου όγκου ανά λεπτό  

γ. Όγκου διαρροών ανά λεπτό  

δ. Μέγιστης, μέσης, τελοεκπνευστικής και πίεσης plateau 

ε. υνολική συχνότητα αναπνοών  

στ. υχνότητα αυθόρμητης αναπνοής  

ζ. υγκέντρωση εισπνεόμενου οξυγόνου (FiO2) 

η. Αντίστασης (resistance) και ενδοτικότητας (compliance) 

θ. Δείκτης αβαθούς αναπνοής (RSB) 

10. Να διαθέτει συναγερμούς (Alarms) για τις παρακάτω τουλάχιστον περιπτώσεις: 

α. Πίεση αεραγωγών 

β. υναγερμό άπνοιας με ρύθμιση από 15 έως και 60 sec 

γ. Φαμηλό και υψηλό όγκο ανά λεπτό 

δ. Φαμηλό και υψηλό όγκο αναπνοής 

ε. Φαμηλή και υψηλή συγκέντρωση εισπνεόμενου οξυγόνου 

στ. Τψηλή αναπνευστική συχνότητα 

ζ. Φαμηλή φόρτιση μπαταρίας 

η. Βλάβη συσκευής 

11. Να διαθέτει σκανδαλισμό ροής (flow trigger) υψηλής ευαισθησίας.  

12. Να διαθέτει νεφελοποιητή φαρμάκων που να συγχρονίζεται με την φάση της 

εισπνοής. Η λειτουργία του νεφελοποιητή να μην επηρεάζει το χορηγούμενο κατά 

λεπτό όγκο. 

13. Σα τμήματα του αναπνευστήρα που έρχονται σε επαφή με τα εκπνεόμενα αέρια να 

είναι αποστειρώσιμα.  

14. Να αναβαθμίζεται ώστε να δέχεται ενσωματωμένο σύστημα μέτρησης καπνογραφίας 

(etCO2). Η μέτρηση να εκτελείται απαραιτήτως με τη μέθοδο κύριας ροής. Να 

προσφερθεί προς επιλογή.  

15. Σο μενού λειτουργίας να είναι απαραιτήτως στην Ελληνική γλώσσα. 

16. Κάθε αναπνευστήρας να παραδοθεί με: 

 Δύο (2) σετ των τμημάτων που διέρχονται εκπνεόμενα αέρια (όπως βαλβίδες 

εκπνοής, αισθητήρες     ροής, τυχόν απαραίτητα φίλτρα κλπ) ώστε να εξασφαλίζεται η 

απρόσκοπτη λειτουργία του αναπνευστήρα.  

 Δύο (2) σετ δοχείων νεφελοποίησης πολλαπλών χρήσεων 

 Έναν (1) δοκιμαστικό ασκό. 

 Σουλάχιστον 25 τεμάχια σωλήνων ασθενούς μιας χρήσης 
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 Σουλάχιστον μια (1) μάσκα, στοματορινική, μη επεμβατικού αερισμού (NIV) 

πολλαπλών χρήσεων. 

 ωλήνα παροχής οξυγόνου. 

Γενικά Φαρακτηριστικά 

1. Να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις διεθνείς ευρωπαϊκές προδιαγραφές 

ασφαλείας και να διαθέτει σήμανση CE. Να διατίθεται από αντιπρόσωπο που διαθέτει 

πιστοποίηση ISO 9001 και ISO 13485 σύμφωνα με την Τ.Α ΔΤ8δ/1348/04 που αφορά στη 

διακίνηση και την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 

2. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη συμπεριλαμβανομένων των 

αισθητήρων οξυγόνου. ε περίπτωση που διαθέτει τουρμπίνα/αεροσυμπιεστή, να 

δοθεί εγγύηση για το εν λόγω μέρος του αναπνευστήρα τουλάχοστον για 7 έτη. 

3. Να αναφερθεί: 

α) Η ετήσια κοστολόγηση συμβολαίου πλήρους συντήρησης συμπεριλαμβανομένων 

των ανταλλακτικών, service kits και εργασίας, εκτός αναλωσίμων.  

β) Η ετήσια κοστολόγηση προληπτικής συντήρησης συμπεριλαμβανομένων των 

service kits και εργασίας εκτός ανταλλακτικών και αναλωσίμων του αναπνευστήρα, 

μετά το πέρας της εγγύησης.  

4. Να βεβαιώνεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο η διαθεσιμότητα 

ανταλλακτικών για μία δεκαετία. 

5. Οι συμμετέχοντες να διαθέτουν μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και 

service, καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό 

εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο για τη συντήρηση των προσφερομένων 

ειδών.  

6. Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης με παραπομπές και αναλυτική 

απάντηση των ζητουμένων προδιαγραφών.  
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1. ΥΟΡΗΣΟ ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΑΠΙΝΙΔΨΣΗ  ΔΙΑΚΟΜΙΔΨΝ ΜΈΦΡΙ 360 JOULE ΜΕ 

ΜΠΑΣΑΡΊΑ ΓΙΑ 50 ΑΠΙΝΙΔΨΕΙ / 5 ETH Θήκη προστασίας και μεταφοράς  

Δυο (2) ζεύγη ηλεκτρόδια απινίδωσης για χρήση σε ασθενείς άνω των 8 ετών 

1. Να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος, σύγχρονης διφασικής τεχνολογίας 

2. Να είναι στέρεος και ανθεκτικός σε σκληρή χρήση. Να αναφερθούν στοιχεία που 

αφορούν στην ανθεκτικότητα της συσκευής όσον αφορά: θερμοκρασία λειτουργίας και 

αποθήκευσης, ατμοσφαιρική πίεση, σχετική υγρασία, στεγανότητα έναντι σκόνης και νερού 

και μηχανικής αντοχής (bump, shock, drop και vibration)  

3. Να είναι φορητός, μικρού όγκου, με βάρος μικρότερο από 4 Kg 

4. Να  λειτουργεί με μπαταρία/ες μη επαναφορτιζόμενη/ες, και να αποδίδει τουλάχιστον 

150 απινιδώσεις στην μέγιστη ενέργεια 

5. Να μετράει αυτόματα την αγωγιμότητα του σώματος του ασθενούς και να αποδίδει 

την κατάλληλη ενέργεια απινίδωσης 

6. Όλες οι συνδέσεις με τον ασθενή να είναι ηλεκτρικά μονωμένες 

7. Η αποθηκευμένη ενέργεια να εκφορτίζεται εσωτερικά και αυτόματα αν δεν χορηγηθεί 

απινίδωση σε 30 sec 

8. Η λειτουργία του απινιδωτή να είναι απλή στη χρήση και να διαθέτει φωνητικές και 

οπτικές οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες για την εκτέλεση καρδιοπνευμονικής 

αναζωογόνησης (CPR) στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνες με τον ισχύοντα αλγόριθμο του 

ERC Guidelines 

9. Να διαθέτει αυτόματα κυκλώματα ανάλυσης του ΗΚΓ, αναγνώρισης αρρυθμιών που 

απαιτούν την εφαρμογή απινίδωσης, να  φορτίζει αυτόματα τα  κυκλώματα απινίδωσης και 

να ειδοποιεί τον χειριστή για την ανάγκη απινίδωσης, η οποία θα παραγοντοποιείται μόνο με 

το πάτημα ενός κουμπιού 

10. Να διαθέτει ένδειξη για την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας/ών. 

11. Ο χρόνος φόρτισης στην μέγιστη ενέργεια να είναι το μέγιστο 15 sec 

12. Να διαθέτει οθόνη LCD στην οποία να απεικονίζεται το ΗΚΓ του ασθενούς, διάφορα 

προειδοποιητικά μηνύματα και συναγερμούς 

13. Να   διαθέτει αυτόματους και χειροκίνητους περιοδικούς   ελέγχους της ετοιμότητας 

της συσκευής με αντίστοιχη οπτική ένδειξη 

14. Να διαθέτει κύκλωμα ελέγχου της αγωγιμότητας των αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων 

(pads) όσον αφορά το gel επαφής αυτών 

15. Να διαθέτει σύστημα αποθήκευσης τουλάχιστον του τελευταίου περιστατικού 

ανάνηψης, με δυνατότητα μεταφοράς, αποθήκευσης και ανάλυσής του σε Η/Τ, μέσω ειδικού 

λογισμικού που θα συνοδεύει την συσκευή 

16. Να συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς η οποία περιλαμβάνει δυο ζευγάρια 

αυτοκόλλητα  ηλεκτρόδια (pads) μιας  χρήσεως,  καθώς  και  όλα  τα  υπόλοιπα 

παρελκόμενα για την πλήρη λειτουργία του. 

17. Να συνοδεύεται από επιτοίχια βάση στήριξης (προαιρετικό) 

18. Η προσφορά να περιέχει αναλυτική τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου μοντέλου, 

καθώς επίσης και να συνοδεύεται από εγχειρίδιο λειτουργίας και τεχνικό εγχειρίδιο στην 

ελληνική γλώσσα. 

19. Να υπάρχει υπεύθυνο SERVICE από την προμηθεύτρια εταιρία, και επάρκεια 

εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και αναλώσιμων για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια 

20. Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark 

21. Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 
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22. Να  προσκομιστούν με  την  προσφορά  τα  απαιτούμενα  πιστοποιητικά  του 

κατασκευαστή και του προμηθευτή,  καθώς και τα απαραίτητα  πιστοποιητικά ποιότητας και 

ασφάλειας του προϊόντος 

23. Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη 
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2. ΜΟΝΙΣΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΖΨΣΙΚΨΝ ΠΑΡΑΜΕΣΡΨΝ  

1. Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας, 

κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση ώστε να παρέχει τη δυνατότητα συνεχούς 

παρακολούθησης των ζωτικών παραμέτρων ασθενών ενηλίκων, παίδων και νεογνών.  

2. Να λειτουργεί με τάση δικτύου (220V/50Hz) και να περιλαμβάνει ενσωματωμένη 

επαναφορτιζόμενη μπαταρία  με δυνατότητα  λειτουργίας τουλάχιστον τριών (3) 

ωρών. 

3. Σο μενού (λογισμικό) να είναι στην Ελληνική γλώσσα. 

4. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής,  τουλάχιστον 15”, με απεικόνιση έως και δέκα (10) 

κυματομορφών ταυτόχρονα. 

5. Να διαθέτει διαφορετικά προφίλ απεικόνισης των ενεργών παραμέτρων. 

6. Να προσφερθεί με δυνατότητα παρακολούθησης: 

α) ΗΚΓ, με 3-πολικό και 5-πολικό καλώδιο. 

β) κορεσμού αιμοσφαιρίνης (SpO2),  

γ) δύο θερμοκρασιών,  

δ) αναίμακτης πίεσης,  

ε) αιματηρών πιέσεων, 

στ) καρδιακής παροχής (CO) με τη μέθοδο της θερμοαραίωσης 

7. Να έχει δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης με προσθήκη ενισχυτών: 

7.1 καπνογραφίας (CO2) τύπου mainstream καθώς και τύπου sidestream  

7.2 αναλυτή αερίων για τη παρακολούθηση των N2O, Αναισθητικών Αερίων (SEVO, 

DES κτλ.) και Ο2.  

7.3 βάθους αναισθησίας (BIS) 

8. Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) 

8.1 Να δέχεται 3-πολικό και 5-πολικό καλώδιο ηλεκτροκαρδιογραφήματος. 

8.2 Να απεικονίζει ευδιάκριτα την καρδιακή συχνότητα, ακόμη και στις 

περιπτώσεις κακής σύνδεσης ή διακοπής ηλεκτροδίου ΗΚΓ. 

8.3 Να δίνει δυνατότητα επιλογής για συνεχή απεικόνιση οποιασδήποτε από τις 

απαγωγές, καθώς και να απεικονίζει ταυτόχρονα, έως δύο απαγωγές που επιλέγονται 

από το χειριστή.  

8.4 Να έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης βηματοδότη. 

8.5 Να έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης αρρυθμιών (τουλάχιστον δέκα) και 

ανάλυσης του ST διαστήματος σε τρεις απαγωγές τουλάχιστον.  

8.6 Να έχει τη δυνατότητα απεικόνισης της κυματομορφής της αναπνοής και να 

υπάρχει ψηφιακή ένδειξη της συχνότητας των αναπνοών.  

9. Αιματηρές πιέσεις (ΙΒΡ)  

Να απεικονίζει  2-3  ταυτοχρόνως. 

10. Αναίμακτη πίεση (ΝΙΒΡ) 

10.1  Να διαθέτει λειτουργία χειροκίνητης και αυτόματης εκκίνησης της μέτρησης σε 

προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα. 

10.2  Να απεικονίζονται οι τιμές συστολικής, διαστολικής και μέσης αρτηριακής 

πίεσης, με ξεχωριστά όρια συναγερμού για κάθε μία από αυτές. 

11. Θερμοκρασία (Σ) 
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11.1 Να έχει την δυνατότητα μέτρησης της θερμοκρασίας σε δύο διαφορετικά σημεία 

του σώματος  (Σ1,Σ2), ταυτόχρονα, σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν δύο 

αισθητήρες. 

11.2 την παραπάνω περίπτωση να υπολογίζει και να αναδεικνύει τη διαφορά 

θερμοκρασίας μεταξύ των δύο σημείων (ΔΣ). 

12. Παλμική οξυμετρία (SpO2) και λοιπές παράμετροι  

12.1 Να μετρά με αναίμακτη μέθοδο τον κορεσμό της αιμοσφαιρίνης σε οξυγόνο 

μέσω αισθητήρα δακτύλου (probe) πολλαπλών χρήσεων, τεχνολογίας Nellcor ή 

Masimo. 

12.2 Να απεικονίζει ψηφιακά τον κορεσμό % οξυγόνου και να απεικονίζει την 

πληθυσμογραφική καμπύλη SpO2. 

13. Να διαθέτει οπτικοακουστικούς συναγερμούς (alarms) για όλες τις παραμέτρους με 

ρυθμιζόμενα άνω και κάτω όρια. Σα όρια των συναγερμών να είναι προκαθορισμένα 

από τον κατασκευαστή, να δύνανται να ρυθμιστούν εύκολα από τον χειριστή και να 

απεικονίζονται συνεχώς στην οθόνη.  

14. Να διαθέτει μνήμη trend . 

15. Να διαθέτει ειδικό λογισμικό για υπολογισμό, αιμοδυναμικών, οξυγόνωσης και 

δοσολογίας φαρμάκων  

16. Να διαθέτει ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή τουλάχιστον δύο (2) καναλιών. 

17. Σο κάθε μόνιτορ πρέπει να συνοδεύεται από: 

 καλώδιο ΗΚΓ 5-πολικό, 

 καλώδιο ΗΚΓ 3-πολικό, 

 τρεις περιχειρίδες (1 Small, 1 Medium και 1 Large),  

 αισθητήρα οξυμετρίας δακτύλου πολλαπλών χρήσεων, 

 αισθητήρες θερμοκρασίας (δέρματος και οισοφάγου/ορθού), 

 βαθμίδα καπνογραφίας  

 Βραχίονα στήριξης για επιτοίχια ράγα. 

καθώς και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την πλήρη λειτουργία του τα οποία θα 

συμπεριληφθούν στις προσφερόμενες τιμές των μονάδων και θα παραδοθούν μαζί με 

το μόνιτορ για άμεση χρήση.  

ΓΕΝΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

1. Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις διεθνείς ευρωπαϊκές προδιαγραφές 

ασφαλείας και να διαθέτει σήμανση CE. Να διατίθεται από αντιπρόσωπο που διαθέτει 

πιστοποίηση ISO 9001:2000 και ISO 13485:2003 σύμφωνα με την Τ.Α ΔΤ8δ/1348/04 που 

αφορά στη διακίνηση και την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 

2. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και να αναφερθεί η ετήσια 

κοστολόγηση συμβολαίου πλήρους συντήρησης συμπεριλαμβανομένων των 

ανταλλακτικών, service kits και εργασίας εκτός αναλωσίμων, καθώς και προληπτικής 

συντήρησης συμπεριλαμβανομένων των service kits και εργασίας εκτός 

ανταλλακτικών και αναλωσίμων της μονάδος, μετά το πέρας της εγγύησης.  
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3. Να βεβαιώνεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο η διάθεση ανταλλακτικών 

για μία δεκαετία. 

4. Οι συμμετέχοντες να διαθέτουν μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και 

service, καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό 

εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο για τη συντήρηση των προσφερομένων 

ειδών.   

5. Να συνταχθεί πλήρες, αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης για όλα τα ανωτέρω. 
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3. ΜΗΦΑΝΙΚΕ ΑΝΑΡΡΟΥΗΕΙ (ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ) 

1. Να είναι τροχήλατη με 4 αντιστατικούς τροχούς απλής σχεδίασης και κατασκευής, με 

στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό και απολύμανση, με σύστημα φρένων σε 

όλους τους τροχούς για την μεγίστη σταθεροποίησή της. 

2. Να έχει την δυνατότητα να αποκτά το επιθυμητό κενό σε πολύ σύντομο χρόνο, ώστε 

να είναι κατάλληλος για ήπια και ισχυρή αναρρόφηση. 

3. Να διαθέτει δύο άθραυστες φιάλες των 3 ή 5 λίτρων αποστειρούμενες και 

διαβαθμισμένες 

4. Να μπορεί να δεχθεί κάνιστρα για σύστημα ασκών μίας χρήσης. 

5. Να διαθέτει σύστημα απευθείας σύνδεσης των φιαλών επάνω στην αναρρόφηση ώστε 

να αποφεύγονται οι σωληνώσεις που επιβραδύνουν την δημιουργία του κενού 

6. Να διαθέτει μοχλό- επιλογέα φιάλης λειτουργίας χωρίς να απαιτείται σύνδεση του 

σωλήνα αναρρόφησης ,για άμεση εναλλαγή των φιαλών 

7. Να διαθέτει σύστημα ασφάλειας για την υπερχείλιση ώστε όταν γεμίζει η μία φυάλη 

ταυτόχρονα να διοχετεύεται στην άλλη καθώς και σύστημα αποφυγής αναθυμιάσεων κατά 

την πτώση των υγρών. 

8. Να λειτουργεί με ρυθμιζόμενο κενό τουλάχιστον 850 mbar 

9. Να παρέχει δυνατότητα αναρροφητικής ικανότητας περίπου 40 fit/λεπτό 

10. Να διαθέτει μανόμετρο κενού σε δυο κλίμακες 

11. Να διαθέτει ρυθμιστή κενού 

12. Να διαθέτει υποδοχή για σύνδεση ποδοδιακόπτη  

13. Να διαθέτει διακόπτη ON-OFF μεμβράνης, για εύκολο καθαρισμό 

14. Οι φιάλες, καπάκια, σωλήνες κ. λπ. να δύναται να «κλιβανιστούν, για αποστείρωση. 

15. Η όλη κατασκευή να πληροί τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφάλειας και να το 

πιστοποιεί 

16. Να έχει δυνατότητα παρατεταμένης λειτουργίας χωρίς υπερθερμάνσεις και να μην 

απαιτεί συχνές συντηρήσεις 

17. Να μην επηρεάζει με παράσιτα τη λειτουργία του λοιπού ιατρικού εξοπλισμού 

18. Να λειτουργεί με ρεύμα τάσης δικτύου 220V 50Ηζ μέσω εύκαμπτου τριπολικού 

καλωδίου σε σύνδεση με ρευματολήπτη τύπου “σούκο 

19. Να είναι αθόρυβη στη λειτουργία του, ώστε να μην ενοχλεί. 

20. Να πληροί όλες τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας και ποιότητας και να φέρει 

απαραιτήτως πιστοποιητικό ISO ή TUV και την σήμανση CE-MARK, σύμφωνα με την οδηγία 

93/42 της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

21. Να υπάρχει τέλος υπεύθυνο SERVICE και ανταλλακτικά για χρονικό διάστημα 

τουλάχιστον 10 χρόνια 

22. Να συνοδεύεται από τα επίσημα εργοστασιακά προσπέκτους, τα εγχειρίδια χειρισμού 

αλλά και τεχνικού, στα ελληνικά 

23. Να έχει εγγύηση τουλάχιστον δυο (2) ετών 
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4. ΗΚΓ 12 ΑΠΑΓΨΓΨΝ - ΟΘΟΝΗ ΣΟΤΛΑΦΙΣΟΝ 5,5'' ΘΕΡΜΙΚΟ ΚΑΣΑΓΡΑΥΙΚΟ 

ΣΟΤΛΑΦΙΣΟΝ ΕΞΙ (6) ΚΑΝΑΛΙΨΝ 

ΜΝΗΜΗ ΕΨ ΚΑΙ 800 ΕΞΕΣΑΕΨΝ ΜΕ ΣΡΟΦΗΛΑΣΟ ΣΡΑΠΕΖΙΔΙΟ - 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΑΡΦΕΙΟΘΕΣΗΗ Ε Η/Τ - ΕΞΑΓΨΓΗ ΗΚΓ ΚΑΙ Ε 

PDF - ΜΠΑΣΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΟΤΛΑΦΙΣΟΝ 300 ΗΚΓ 

1. Ο προσφερόμενος ηλεκτροκαρδιογράφος να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, ψηφιακός 

και όλες οι λειτουργίες του να ελέγχονται από μικροεπεξεργαστή. Να είναι απλός και 

λειτουργικός στη χρήση του. 

2. Να μπορεί να λειτουργεί ως τρικάναλος, εξακάναλος και δωδεκακάναλος κατ' επιλογή 

του χρήστη. 

3. Να έχει δυνατότητα λήψης δώδεκα (12) απαγωγών και για το σκοπό αυτό να διαθέτει 

10/πολικό καλώδιο ασθενούς πολύ ανθεκτικό. 

4. Να λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα 220V/50Ηz καθώς επίσης και μέσω 

επαναφορτιζόμενης μπαταρίας με δυνατότητα λήψης τουλάχιστον 50 ΗΚΓ/φημάτων ή τριών 

ωρών συνεχούς λειτουργίας. 

5. Να έχει δυνατότητα λειτουργίας mαnuαl και auto. 

6. Να έχει απόκριση συχνοτήτων από 0.05-150Ηz. 

7. Να περιέχει κύκλωμα προστασίας από απινίδωση. 

8. Να διαθέτει οθόνη LCD (μεγέθους τουλάχιστον  5 ιντσών) και να απεικονίζει δώδεκα 

(12) κυματομορφές ΗΚΓ συγχρόνως. 

9. Να διαθέτει διαγνωστικό τεστ καλής  λειτουργίας,  καθώς και έλεγχο καλωδίου 

ασθενούς (lead fail control)  για έλεγχο τυχόν αποκόλλησης ή βλάβης ηλεκτροδίου. 

10. Να φέρει καταγραφικό χαρτί θερμικού τύπου, πλάτους ≥20cm, με δυνατότητα 

τρικάναλης,  εξακάναλης και δωδεκάναλης εκτύπωσης πλήρους ηλεκτροκαρδιογραφήματος. 

11. Να διαθέτει το λιγότερο τέσσερες (4) ταχύτητες εγγραφής. Να αναφερθούν προς 

αξιολόγηση. 

12. Να διαθέτει τέσσερες το λιγότερο κλίμακες ευαισθησίας: 2.5 - 5 - 10 - 20 mm/mv. 

13. Θα εκτιμηθεί η ύπαρξη φίλτρων απόρριψης παρασίτων μυϊκού τρόμου 35 και 45Hz 

(Διαφορετικές συχνότητες να αναφερθούν προς αξιολόγηση) και φίλτρο απόρριψης 

παρασίτων από το ρεύμα δικτύου 50Ηz. 

14. Να διαθέτει αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο για την εισαγωγή στοιχείων του ασθενούς. 

15. Να διαθέτει εσωτερική μνήμη για τα τελευταία 50 τουλάχιστον ΗΚΓφήματα, τα οποία 

να μπορεί να τα εκτυπώσει. 

16. Να είναι κατά το δυνατόν μικρών διαστάσεων, μικρού βάρους και να είναι εύκολος στη 

μεταφορά του. 

17. Να συνοδεύεται από πλήρη σειρά εξαρτημάτων (10πολικό καλώδιο ασθενούς, έξι (6) 

προκάρδια  ηλεκτρόδια,  τέσσερα (4) ηλεκτρόδια άκρων μανταλάκια, καλώδιο ρεύματος, ένα 

πακέτο χαρτί, ένα σωληνάριο αλοιφή για άμεση λειτουργία. Επίσης να συνοδεύεται από 

τροχήλατο  τραπεζίδιο. 

18. Να διαθέτει πρόγραμμα σύνδεσης με Ηλεκτρονικό Τπολογιστή για την μεταφορά και 

αρχειοθέτηση των ΗΚΓφημάτων της μνήμης σε ειδικό πρόγραμμα (να προσφερθεί στην 

βασική σύνθεση). 

19. Ο ΗΚΓ να διαθέτει πρόγραμμα ανάλυσης και διάγνωσης του ΗΚΓφήματος. 

20. Να διαθέτει πιστοποιητικό βάση της οδηγίας IEC 60601-2-51, το οποίο εγγυάται υψηλής 

ακριβείας ηλεκτροκαρδιογράφημα το οποίο να κατατεθεί μαζί με την προσφορά. Επίσης ο 

υποψήφιος προμηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ΕΝ ISO 9001/08 & ISO 13485/03 
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(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), να πληροί την Τ.Α. 

ΔΤ8δ/Γ.Π.οικ./1348/04 (ΥΕΚ32/Β/16.01.2004) και να είναι ενταγμένος σε εγκεκριμένο σύστημα 

εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) 

βάσει της ΚΤΑ ΗΠ 23615/651/Ε 103/2014 (ΥΕΚ 1184/Β/2014). Αυτά να αποδεικνύονται με τα 

αντίστοιχα πιστοποιητικά που θα πρέπει να συνοδεύουν την προσφορά. 

21. Να φέρει σήμανση C.E. Mark. 

22. Παράδοση σε πλήρη λειτουργία στο χώρο της ΤΜ μετά από επίδειξη στο προσωπικό. 

23. Η επιτροπή αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επίδειξη μηχανημάτων 

σε πραγματική λειτουργία. 
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5. ΑΝΑΛΤΣΗ ΑΕΡΙΨΝ 

1. Να μετράει απ’ ευθείας και ταυτόχρονα με μία εισαγωγή δείγματος, τουλάχιστον τα 

εξής: αέρια αίματος (pΟ2, pCO2, pΗ), ηλεκτρολύτες (Na, K, Ca, Cl), γαλακτικό (Lactate) και 

αιμοσφαιρίνη (tHb). 

2. Να υπολογίζει τουλάχιστον τις παραμέτρους: HCO3, BE, sO2, p50, Hct, Anion Gap 

3. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με αναφορά στο πρώτο έτος κυκλοφορίας. Να είναι 

καινούργιος και αμεταχείριστος. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής, ενσωματωμένο εκτυπωτή 

και ενσωματωμένο barcode reader. Να λειτουργεί σε τάση 220V/50Hz. 

4. Να απαιτεί ποσότητα δείγματος έως 150μL από σύριγγα και τριχοειδές για τη μέτρηση 

όλων των παραμέτρων. Να μη χρειάζεται χρήση ειδικών προσαρμογέων για σύριγγες και 

τριχοειδή. 

5. Ο χρόνος μέτρησης (από την εισαγωγή του δείγματος μέχρι την εκτύπωση των 

αποτελεσμάτων) για όλες τις παραμέτρους να μην υπερβαίνει τα 120 δευτερόλεπτα. 

6. Σο δείγμα να αναρροφάται αυτόματα και να ελέγχεται από το σύστημα η επάρκεια 

του δείγματος και η τυχόν ύπαρξη φυσαλίδων και πήγματος. 

7. Να έχει τη δυνατότητα εισαγωγής στοιχείων του ασθενούς. Σα αποτελέσματα να 

καταχωρούνται στη μνήμη του συστήματος. Να είναι απλοί στη χρήση. 

8. Όλα τα αναλώσιμα: υγρά βαθμονόμησης, έκπλυσης, ηλεκτρόδια, σωληνώσεις, 

αντλίες, αέρια βαθμονόμησης και απόβλητα να βρίσκονται ενσωματωμένα σε κασέτες μιας 

χρήσης με barcode. Να χρειάζεται μία κασέτα ανά μέτρηση και όχι μία κασέτα για πολλαπλές 

μετρήσεις. Οι κασέτες να έχουν μακρά ημερομηνία λήξης, να αναφερθεί πόσο. 

9. Να μην απαιτεί καθόλου συντήρηση. Όταν δεν βρίσκεται σε λειτουργία να μην κάνει 

καμία κατανάλωση αντιδραστηρίων. 

10. Να έχει δυνατότητα αυτόματου ποιοτικού ελέγχου και αυτόματων διορθωτικών 

ενεργειών σε περίπτωση σφάλματος. 

11. Να πληροί τους διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας, όπως σήμανση CE. 

12. Να υπάρχει έγγραφη δέσμευση εκπαίδευσης του προσωπικού στο χειρισμό του 

μηχανήματος και εκπαίδευση του αρμόδιου τεχνικού τμήματος. Η ίδια εταιρεία που θα 

χορηγήσει τον αναλυτή, θα χορηγεί και όλα τα αναλώσιμα υλικά και επίσης αναλαμβάνει το 

service/επισκευή μόλις κληθεί. 

13. Ο αναλυτής να παραδοθεί έτοιμος προς λειτουργία. 
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6. ΑΠΙΝΙΔΨΣΗ 2ΥΑΙΚΟ ΜΕ ΜΟΝΙΣΟΡ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΥΙΚΟ ΜΕ ΣΡΟΦΗΛΑΣΗ 

ΒΑΗ ΔΤΟ (2) ΕΣ ΚΤΚΛΨΜΑΣΨΝ ΗΚΓ ΜΕ ΜΠΑΣΑΡΊΑ  

1. Να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος, σύγχρονης διφασικής τεχνολογίας 

2. Να είναι στέρεος και ανθεκτικός σε σκληρή χρήση. Να αναφερθούν στοιχεία που 

αφορούν στην ανθεκτικότητα της συσκευής όσον αφορά: θερμοκρασία λειτουργίας και 

αποθήκευσης, ατμοσφαιρική πίεση, σχετική υγρασία, στεγανότητα έναντι σκόνης και νερού 

και μηχανικής αντοχής (bump, shock, drop και vibration)  

3. Να είναι φορητός, μικρού όγκου, με βάρος μικρότερο από 4 Kg 

4. Να  λειτουργεί με μπαταρία/ες μη επαναφορτιζόμενη/ες, και να αποδίδει τουλάχιστον 

150 απινιδώσεις στην μέγιστη ενέργεια 

5. Να μετράει αυτόματα την αγωγιμότητα του σώματος του ασθενούς και να αποδίδει 

την κατάλληλη ενέργεια απινίδωσης 

6. Όλες οι συνδέσεις με τον ασθενή να είναι ηλεκτρικά μονωμένες 

7. Η αποθηκευμένη ενέργεια να εκφορτίζεται εσωτερικά και αυτόματα αν δεν χορηγηθεί 

απινίδωση σε 30 sec 

8. Η λειτουργία του απινιδωτή να είναι απλή στη χρήση και να διαθέτει φωνητικές και 

οπτικές οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες για την εκτέλεση καρδιοπνευμονικής 

αναζωογόνησης (CPR) στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνες με τον ισχύοντα αλγόριθμο του 

ERC Guidelines 

9. Να διαθέτει αυτόματα κυκλώματα ανάλυσης του ΗΚΓ, αναγνώρισης αρρυθμιών που 

απαιτούν την εφαρμογή απινίδωσης, να  φορτίζει αυτόματα τα  κυκλώματα απινίδωσης και 

να ειδοποιεί τον χειριστή για την ανάγκη απινίδωσης, η οποία θα παραγοντοποιείται μόνο με 

το πάτημα ενός κουμπιού 

10. Να διαθέτει ένδειξη για την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας/ών. 

11. Ο χρόνος φόρτισης στην μέγιστη ενέργεια να είναι το μέγιστο 15 sec 

12. Να διαθέτει οθόνη LCD στην οποία να απεικονίζεται το ΗΚΓ του ασθενούς, διάφορα 

προειδοποιητικά μηνύματα και συναγερμούς 

13. Να   διαθέτει αυτόματους και χειροκίνητους περιοδικούς   ελέγχους της ετοιμότητας 

της συσκευής με αντίστοιχη οπτική ένδειξη 

14. Να διαθέτει κύκλωμα ελέγχου της αγωγιμότητας των αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων 

(pads) όσον αφορά το gel επαφής αυτών 

15. Να διαθέτει σύστημα αποθήκευσης τουλάχιστον του τελευταίου περιστατικού 

ανάνηψης, με δυνατότητα μεταφοράς, αποθήκευσης και ανάλυσής του σε Η/Τ, μέσω ειδικού 

λογισμικού που θα συνοδεύει την συσκευή 

16. Να συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς η οποία περιλαμβάνει δυο ζευγάρια 

αυτοκόλλητα  ηλεκτρόδια (pads) μιας  χρήσεως,  καθώς  και  όλα  τα  υπόλοιπα 

παρελκόμενα για την πλήρη λειτουργία του. 

17. Να συνοδεύεται από επιτοίχια βάση στήριξης (προαιρετικό) 

18. Η προσφορά να περιέχει αναλυτική τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου μοντέλου, 

καθώς επίσης και να συνοδεύεται από εγχειρίδιο λειτουργίας και τεχνικό εγχειρίδιο στην 

ελληνική γλώσσα. 

19. Να υπάρχει υπεύθυνο SERVICE από την προμηθεύτρια εταιρία, και επάρκεια 

εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και αναλώσιμων για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια 

20. Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark 

21. Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 
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22. Να  προσκομιστούν με  την  προσφορά  τα  απαιτούμενα  πιστοποιητικά  του 

κατασκευαστή και του προμηθευτή,  καθώς και τα απαραίτητα  πιστοποιητικά ποιότητας και 

ασφάλειας του προϊόντος 

23. Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη 
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7. ΑΝΣΛΙΕ ΕΓΦΤΗ ΥΑΡΜΑΚΨΝ ΚΑΙ ΤΓΡΨΝ 

1. Να είναι συνεχούς έγχυσης, κατάλληλη για φάρμακα, με ρυθμιζόμενη ροή από 0,1 έως 

1500ml/h σε βήματα 0,1ml/h – 1ml/h (ανάλογα με την τιμή της ρυθμιζόμενης ροής και 

να διαθέτει επίσης ρυθμίσεις εκτός από ml/h, drop/min  βάρος ασθενή και συνολικό 

χρόνο χορήγησης συγκεκριμένης ποσότητας. 

2. Να έχει τη δυνατότητα χορήγησης «bolus» δόσης αυτόματα και χειροκίνητα. 

3. Να έχει ευανάγνωστη οθόνη ρυθμίσεων, τουλάχιστον 3,5 ιντσών, και να είναι μέχρι 2,5 

kgr το βάρος της. 

4. Να λειτούργει με ρεύμα και μπαταρία (αυτονομία τουλάχιστον 5 ωρών). 

5. Να διαθέτει ρυθμιζόμενη υποδοχή για σύνδεση με στατό πλάτους όλων των 

διαμέτρων. 

6. Να διαθέτει σύστημα κατάλληλο ώστε να διατηρεί την φλέβα ανοικτή και μετά τη 

χορήγηση του φαρμάκου (Keep Vain Open). 

7. Σο μοτέρ του να είναι χαμηλού θορύβου. 

8. Να υπάρχει αισθητήρας φυσαλίδων με υπερήχους. 

9. Να είναι συμβατή με σύστημα ενδοφλέβιας χορήγησης γενικής χρήσης. Να δύναται να 

δεχθεί διάφορα σετ από το ελεύθερο εμπόριο με δυνατότητα να αποθηκεύει στη μνήμη 

τουλάχιστον 3 σετ από αυτά. 

10. Να υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης της αντλίας σε περίπτωση σοβαρής 

μηχανικής ή ηλεκτρονικής βλάβης, άμεσα χωρίς κάποια χρηματική ή άλλη επιβάρυνση. 
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8. ΣΡΟΦΗΛΑΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ΠΙΕΟΜΕΣΡΑ ΟΞΤΜΕΣΡΑ ΜΕ ΔΤΟ (2) ΕΣ 

ΑΙΘΗΣΗΡΨΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΙΡΙΔΨΝ 

1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας στερεάς και ανθεκτικής κατασκευής κατάλληλο για 

νοσοκομειακή χρήση. 

2. Να λειτουργεί με ενσωματωμένο τροφοδοτικό και υπό τάση δικτύου 220V/50Ηz καθώς 

και με ενσωματωμένη μπαταρία. Η μπαταρία να προσφέρει αυτονομία 3 ωρών τουλάχιστον. 

Η αντικατάστασής της θα πρέπει να γίνεται εύκολα. 

3. Να είναι λειτουργικό, περιορισμένου όγκου και βάρους, παρέχοντας άνεση και ευκολία 

στην χρήση-λειτουργία (< 4 kg). 

4. Ένδειξη της κατάστασης του συσσωρευτή (χαμηλή στάθμη)  καθώς και ένδειξη 

φόρτισης. 

5. Οπτικοακουστική διάταξη συναγερμού (ALARM), για όλα τα φαινόμενα και τις 

παραμέτρους τους. 

6. Η μέτρηση της πίεσης να γίνεται με την ταλαντωσιμετρική μέθοδο. Να κατατεθεί 

πιστοποιητικό αξιοπιστίας για την μέτρηση της πίεσης. 

7. Κατ΄ επιλογή χειροκίνητη και αυτόματη εκκίνηση της μέτρησης σε προκαθορισμένα 

χρονικά διαστήματα. 

8. Σαυτόχρονη ψηφιακή απεικόνιση των τιμών συστολικής, διαστολικής και μέσης 

πίεσης, με ξεχωριστά όρια συναγερμού. 

9. Οι ψηφιακές ενδείξεις να είναι μεγάλες και ευδιάκριτες τόσο από απόσταση, όσο και 

υπό οποιοσδήποτε συνθήκες φωτισμού. 

10. Να δέχεται περιχειρίδες διαφόρων μεγεθών. 

11. Χηφιακή απεικόνιση του καρδιακού ρυθμού. 

12. Μετρήσεις του κορεσμού αρτηριακού αίματος σε οξυγόνο (SpO2). 

13. Αναίμακτη μέθοδος (με αισθητήρα δακτύλου). 

14. Χηφιακή ένδειξη επί τοις % του κορεσμού οξυγόνου στο αίμα (εύρος μέτρησης 50-99% 

περίπου, να αναφερθεί η ακρίβεια). 

15. Να διαθέτει ένδειξη του εύρους παλμού ( σε κυματομορφή ή στήλη). 

16. Να διαθέτει μνήμη αποθήκευσης των τελευταίων μετρήσεων (να αναφερθεί ο αριθμός 

των μετρήσεων που αποθηκεύονται). 

17. Να συνοδεύεται από περιχειρίδες και αισθητήρα δακτύλου ενηλίκων (δυο περιχειρίδες, 

κανονική και  παχύσαρκων). 

18. Να διαθέτει κατάλληλη έξοδο για σύνδεση με Η/Τ. 

19. Δυνατότητα αναβάθμισης για μέτρηση θερμοκρασίας ή άλλων παραμέτρων. 

20. Να φέρεται σε στατό του ιδίου οίκου κατασκευής (επιθυμητό να διαθέτει μεγάλους 

τροχούς, σύστημα πέδησης και με κατάλληλες θήκες (καλαθάκι) εναπόθεσης παρελκόμενων. 
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9. ΨΛΗΝΨΣΟ ΣΑΦΤΔΡΟΜΕΙΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ  

1. ύστημα διακίνησης βιολογικών δειγμάτων, Αμφίδρομης επικοινωνίας με  2 

συνολικά σταθμούς, ενός στα και ενός στο Μικροβιολογικό εργαστήριο για  την  

διακίνηση  δειγμάτων,   παραστατικών,  εγγράφων  και  άλλων Αντικειμένων.  

2. Σο σύστημα θα πρέπει να διαθέτει: 

3. Δύο σταθμούς με συρόμενη θύρα Από Plexiglas και πνευματικό φρένο με  bypass.  Οι  

Αφικνούμενοι  μεταφορείς  μέσω  διακόπτη  γραμμής Απενεργοποιούν Αυτόματα 

τον φυσητήρα. 

4. Ένα τριφασικό φυσητήρα 2,2Kw. 

5. Κεντρική   μονάδα   ελέγχου.  Θα  πρέπει  να  έχει  τις  Ακόλουθες δυνατότητες:  

• Χηφιακή ένδειξη Αποστέλλοντος και περιλαμβάνοντος σταθμού.  

• Χηφιακή ένδειξη σφαλμάτων. 

• Ηλεκτρονικός έλεγχος. 

• Αυτόματη  διακοπή  της  λειτουργίας  του  φυσητήρα  μέσω  διακόπτη       

            γραμμής. 

• Δυνατότητα επέκτασης με διακλαδωτήρα. 

6. Δυνατότητα  σύνδεσης  εκτυπωτή  για  την  καταγραφή   Αριθμού Αποστολής,  

σταθμού  και  ώρας  Αποστολής,  λήψης,  και  τυχόν σφαλμάτων. 

7. Γκρι σωληνώσεις Από σκληρό PVC Υ110 σύμφωνα με DIN 8061- 

8062 μαζί με τις Απαραίτητες καμπύλες 90o  Ακτίνας R=650mm Υ110 για την κίνηση 

των μεταφορέων καθώς και Υ63 για την σύνδεση  του  δικτύου με  τον  φυσητήρα.  

8. Δύο   μεταφορείς   εσωτερικών   διαστάσεων 80x245mm,   με   ένα περιστρεφόμενο  

καπάκι  με  ελατήριο  επαναφοράς  για  Ασφάλεια  στο κλείσιμο.  

9. Σο σύστημα θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία και θα γίνει επίδειξη των Ανωτέρω 

δυνατοτήτων. 
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12. ΥΟΡΕΙΟ 

τατώ ορού  

τήριγμα εξεταστικού ρολού. 

Αντοχή σε βάρος έως 227 Kgr 

ABS χώρος αποθήκευσης  

X-ray επιφάνεια μεταφοράς ασθενή από υλικό laminate 

Δυνατότητα κίνησης Trendelenburg και  Reverse Trendelenburg 

Multipurpose Stretcher : Transportation, Emergency, Recovery, Minor Procedures 

Ελαφρύ και ταθερό  

Αξιόπιστο και ασφαλές. 

Διαστάσεις                        Μετρικό ύστημα  

Πλάτος                                     59.7 cm 

Μήκος                                 193 cm 

Ρύθμισης Τψους υδραυλικά          76 cm - 104 cm 

Trendelenburg                  17° 

IV τατώ ορού                    2 θέσεων  

Αντοχή σε βάρος                227 kg 

X-Ray υμβατότητα               Ναι  (Compact Laminate) 

ABS Φώρος Αποθήκευσης                       Ναι  (Tanks etc.) 

τήριγμα Εξεταστικού Ρολλού                 Ναι  (Stainless) 

            5th Σρόχος                            Ναι  (Steering / Control Assist) 
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13. ΚΛΙΝΕ ΝΟΗΛΕΙΑ ΜΑΥ ΜΕ ΑΕΡΟΣΡΨΜΑ ΑΔΙΑΒΡΟΦΟ. 

1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, κατάλληλο για Νοσοκομειακή χρήση, 

κατασκευασμένο από υλικά ποιότητας και αντοχής ούτως ώστε το σύνολο της 

κατασκευής να είναι αξιόπιστο και ανθεκτικό. 

2. Να διαθέτει τις απαραίτητες ετικέτες ασφαλείας στα ελληνικά (προειδοποίησης και 

προσοχής) για την ασφάλεια προσωπικού και ασθενών. 

3. Να είναι ασφαλές για ασθενείς σωματικού βάρους τουλάχιστον 250 κιλών. 

4. Να διαθέτει τέσσερις ( 4 ) αντιστατικούς τροχούς με κεντρική πέδηση και δυνατότητα 

ελεύθερης κίνησης. 

5. Ο σκελετός της βάσης του κρεβατιού να είναι καλυμμένος με επιφάνεια από ειδικό 

πλαστικό, για εύκολο καθαρισμό και απολύμανση. 

6. Σο πλάτος της επιφάνειας κατάκλισης να είναι έως 90cm περίπου, το δε μήκος της να 

επεκτείνεται ώστε να εξυπηρετείται ασθενής 210cm περίπου. 

7. Οι μετώπες κεφαλής και ποδιών να είναι από ABS πλαστικό με έγχρωμο ντεκόρ. Να 

κατατεθεί χρωματολόγιο προς επιλογή. 

8. Να αφαιρούνται εύκολα για καθαρισμό και απολύμανση. 

9. Η επιφάνεια κατάκλισης να αποτελείται από τρία ( 3 ) τουλάχιστον κινητά τμήματα, 

τα οποία να καλύπτονται από ABS πλαστικό, ευκόλως προσθαφαιρούμενες από το 

νοσηλευτικό προσωπικό για καθαρισμό και απολύμανσή τους. 

10. Επιφάνειες από πλέγμα δεν είναι αποδεκτές. 

11. Οι κινήσεις να γίνονται ηλεκτρικά και σε ειδικές περιπτώσεις χειροκίνητα. 

12. Η αυξομείωση του ύψους του κρεβατιού να ρυθμίζεται ηλεκτρικά σε εύρος 40 ∼ 70cm 

τουλάχιστον. 

13. Σα τμήματα πλάτης και μηρών να ρυθμίζονται επίσης από ηλεκτρικά σε διάφορες 

γωνίες. Να αναφερθεί  το εύρος κάθε κίνησης. 

14. Να γίνεται ταυτόχρονη ολίσθηση της πλάτης προς τα πίσω, όταν αυτή ανεβαίνει 

(Sliding Backrest). 

15. Να έχει μηχανισμό που να επιτρέπει να γίνεται αυτόματα, με το πάτημα ενός 

μπουτόν, συνδυασμένη κίνηση του τμήματος πλάτης και του τμήματος μηρών με 

τρόπο τέτοιον, ώστε να αποφεύγονται πιέσεις των σπλάχνων και των πνευμόνων 

(Auto – Contour). 

16. Οι ηλεκτρικές κινήσεις να γίνονται από εύχρηστο για τον ασθενή χειριστήριο. 

17. Σο νοσηλευτικό προσωπικό να έχει τη δυνατότητα κλειδώματος, κάποιων ηλεκτρικών 

κινήσεων, από άλλο χειριστήριο μη προσβάσιμο από τον ασθενή. 

18. ε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η επιφάνεια κατάκλισης του κρεβατιού να 

λαμβάνει ταχέως τις θέσεις CPR και trendelemburg 

19. Σο κρεβάτι να έχει την υποδομή να δεχθεί ανακλινόμενα προστατευτικά κάγκελα και 

από τις δύο πλευρές, τα οποία να τοποθετούνται εύκολα και με ασφάλεια, όταν 

υπάρχει ανάγκη. 

20. Να έχει στις τέσσερις γωνίες ελαστικούς προσκρούστες. 

21. Να έχει υποδομή για να δεχθούν ανάρτηση ασθενούς, στατώ ορού, ουροσυλλέκτες και 

λοιπά., 

22. Να αναφερθούν δυνατότητες πέρα των ζητούμενων προς αξιολόγηση. 

23. ΣΡΨΜΑ 
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24. Σο κρεβάτι να συνοδεύεται από στρώμα ελαφρύ και άνετο το οποίο να αποτελείται  

από υψηλής πυκνότητας αφρώδες υλικό πολυουρεθάνης πάχους τουλάχιστον 10cm. 

25. Να έχει κάλυμμα κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση, κατασκευασμένο από υλικό 

μεγάλης αντοχής (όχι πλαστικό). Να είναι αδιάβροχο, αντιμικροβιακό, βραδύκαυστο 

και να απολυμαίνεται εύκολα. Να διαθέτει φερμουάρ και να προσθαφαιρείται εύκολα, 

για πλύσιμο στους 60 
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14. ΣΡΟΦΗΛΑΣΑ ΝΟΗΛΕΙΑ-ΑΝΑΖΨΟΓΟΝΝΗΗ ΣΕΠ  

 

1. Σο τροχήλατο να είναι κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από συμπαγές απαραμόρφωτο, 

πολυμερές υλικό με γωνιώσεις από αλουμίνιο ,με συνολική αντοχή φορτίου περίπου 300 

κιλών ώστε να το καθιστά μια στιβαρή και ταυτόχρονα ελαφριά στη μετακίνηση 

κατασκευή 

2. Να καθαρίζεται με τα συνήθη νοσοκομειακά απολυπαντικά.  

3. Η επιφάνεια εργασίας του τροχήλατου να είναι ανθεκτική σε χάραξη και να φέρει από τις 

3 πλευρές της προστατευτικό γείσο. 

4. Να είναι εύκολα μετακινούμενο με χειρολαβή ωθήσεως Ε ΚΑΘΕ ΠΛΕΤΡΑ (εκτός την 

μπροστινή) έτσι ώστε εύκολα να μπορεί αν μετακινηθεί χωρίς την περιστροφή του σε 

περίπτωση αλλαγής κατεύθυνσης σε έναν διάδρομο. 

5. Να έχει 5 συρτάρια:  

α. Δυο (2) συρτάρια μικρά ύψους περίπου 75 mm έκαστο, χωρητικότητας 15 λίτρα περίπου  

β. Δυο (2) συρτάρια με διπλάσιο ύψος (150 mm) έκαστο, περίπου και χωρητικότητας 30 

λίτρα περίπου  

γ. Ενα (1) συρτάρι με 3πλάσιο ύψος περίπου 255mm για μεγαλύτερα αντικείμενα, ορούς 

κτλ χωρητικότητας 50 λίτρα περίπου τα συρτάρια να έχουν διαστάσεις 600x470 mm 

περίπου, να είναι από υψηλής ποιότητας πλαστικό υλικό τύπου ABS και να διαθέτουν 

μεγάλες χειρολαβές σε όλο το μήκος 

Κάθε συρτάρι να είναι πλήρως εκτεινόμενο προς τα έξω ώστε να υπάρχει ορατότητα και 

πρόσβαση για καθαρισμό  

Να είναι ευκόλως ολισθαίνοντα σε ράγες ρουλεμάν, πλήρως επεκτεινόμενα με σύστημα 

αυτόματου και αθόρυβου κλεισίματος. Να διαθέτει ικανότητα φορτίου περίπου μέχρι 50 

κιλά σε κάθε συρτάρι. Όλα τα συρτάρια να έχουν εσωτερικά διαχωριστικά για την 

καλύτερη οργάνωση και αποθήκευση των υλικών. Σα διαχωριστικά να έχουν βάση ώστε 

να λειτουργούν ως "καλάθι" που αν απομακρυνθεί από το συρτάρι να μη χαλάει η 

οργάνωση των υλικών (πχ κατά το καθαρισμό της βάσης του συρταριού) 

6. Σα συρτάρια να είναι προσθαφαιρούμενα με ενσωματωμένες χειρολαβές στις μετώπες σε 

όλο το μήκος τους ώστε να είναι λειτουργικό ακόμη κι από αριστερόχειρες. Να διαθέτει κι 

ετικέτα για να μπορεί να γραφτεί το περιεχόμενο (ενδεικτικά) 

7. Να συνοδεύεται με στεφάνι στήριξης, κάδο απορριμμάτων συρτάρι φαρμάκων με 

διαφανή επιφάνεια και κλειδαριά, θέση φιάλης οξυγόνου θέσεις ετικετών και 

προσθαφαιρούμενη ανοξείδωτη επιφάνεια. και να έχει θέση για τοποθέτηση κουτιου 

γαντιων ώστε να μην καταλαμβάνει την επιφάνεια εργασίας. 

8. Οι συνολικές διαστάσεις του τροχήλατου να είναι 75 χ 60 χ 90 (h) cm περίπου, με 

επιφάνεια εργασίας 70χ50 cm περίπου και η επιφάνεια εργασίας να μπορεί να επεκταθεί  

9. Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές 

με αντίστοιχεςπαραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου 

(prospectus). 

10. Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO. 

11. Να υπάρχουν ανταλλακτικά για επισκευές για 5 έτη τουλάχιστον. 
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15. ΥΟΡΗΣΑ ΠΑΛΜΙΚΑ ΟΞΤΜΕΣΡΑ ΜΕ ΔΤΟ (2) ΕΣ ΑΙΘΗΣΉΡΨΝ ΕΚΑΣΟ 

1. Να είναι φορητό, μικρού όγκου και να  είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε να  αντέχει  

στην σκληρή χρήση, αλλά και σε τυχαίες πτώσεις και κτυπήματα. 

2. Να είναι κατάλληλο για χρήση σε ενήλικες και παιδιά. Να λειτουργεί με αλκαλικές 

και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες για τουλάχιστον 30 ώρες. Να παραδοθούν 

επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και επιτραπέζια βάση φόρτισης 

3. Να διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις LED και SPO2 κυματομορφής για ευκολότερη 

ανάγνωση των μετρήσεων από απόσταση και σε δύσκολες συνθήκες φωτισμού με 

δυνατότητα ενεργοποίησης οπίσθιου φωτισμού 

4. Να μετράει και απεικονίζει συνεχώς τις ακόλουθες παραμέτρους:  

5. Κορεσμό αιμοσφαιρίνης (SpO2) 

6. φυγμό (PR) 

7. Να μετρά τον κορεσμό της αιμοσφαιρίνης SpO2 από 1 έως 100%.  Να μετρά τον 

καρδιακό παλμό (PR)από 25 έως 240 bpm. 

8. Να διαθέτει προρυθμιζόμενους οπτικοακουστικούς συναγερμούς για τις μετρούμενες 

 παραμέτρους SpO2 και PR. 

9. Να διαθέτει πιστοποιητικό CE και να πληροί τα διεθνή standard ασφαλείας  Να δοθεί 

εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (1) έτος. 
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16. ΧΗΥΙΑΚΑ ΘΕΡΜΟΜΕΣΡΑ ΑΝΕΠΑΥΗ ΜΕΣΡΗΗ 

Να διαθέτει μεγάλη, ευανάγνωστη και φωτιζόμενη έγχρωμη οθόνη LCD υγρών κρυστάλλων 

πολλαπλών ενδείξεων λειτουργίας.  

Να είναι εύκολο στη χρήση του, μικρό, ελαφρύ  

Να είναι ακριβές (± 0.3οC) για μέτρηση θερμοκρασίας σώματος μετωπιαία με απόσταση 

μέτρησης περίπου 5cm (2 inch), με χρόνο μέτρησης μόλις 1” (1sec).  

Να διαθέτει λειτουργία beeper (ηλεκτρονικός ήχος) έτσι ώστε να γίνεται εύκολα αντιληπτή 

από το χρήστη η ολοκλήρωση της διαδικασίας μέτρησης της θερμοκρασίας σώματος.  

Μνήμη για 8 περίπου ελέγχους 

Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας 

Αυτόματη απενεργοποίηση 
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B. ΤΕΩΝΙΚΗ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

1. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να εγγυθκεί τθν καλι λειτουργία του μθχανιματοσ για δφο τουλάχιςτον 
(2) χρόνια από τθν οριςτικι παραλαβι του, κατά τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ.  

2.  Κατά τθν περίοδο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ ο προμθκευτισ υποχρεοφται να 
αποκαταςτιςει κάκε βλάβθ που κα οφείλεται ςε δυςλειτουργία του μθχανιματοσ προερχόμενθ από 
τθν ςυνικθ και ορκι χριςθ του και όχι ςε κακό χειριςμό, χωρίσ καμία οικονομικι επιβάρυνςθ του 
φορζα ςε ανταλλακτικά, κόςτουσ εργαςίασ και λοιπϊν εξόδων αποκατάςταςθσ τθσ βλάβθσ. Θ 
διάγνωςθ και αποκατάςταςθ κάκε βλάβθσ κα πραγματοποιείται εντόσ 24 ωρϊν ςε περίπτωςθ που δεν 
απαιτοφνται ανταλλακτικά ι εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν ςε περίπτωςθ που απαιτοφνται 
ανταλλακτικά. Στθν παρεχόμενθ εγγφθςθ περιλαμβάνεται και θ υποχρζωςθ τθσ εταιρείασ για 
προλθπτικό ζλεγχο ςυντιρθςθσ ςε τακτά χρονικά διαςτιματα με ανταλλακτικά και αναλϊςιμα υλικά 
ςφμφωνα με το πρόγραμμα ςυντιρθςθσ του καταςκευαςτι, ϊςτε το μθχάνθμα να διατθρείται ςε 
κατάςταςθ ετοιμότθτασ. Πλοι οι προλθπτικοί ζλεγχοι κα γίνονται ςε ςυνεννόθςθ με το τμιμα ΒΙΤ του 
νοςοκομείου και τουσ χειριςτζσ του είδουσ. 

3. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να δθλϊςει εγγράφωσ ότι αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να διακζτει ςτο 
Νοςοκομείο ανταλλακτικά του προςφερόμενου μθχανιματοσ για δζκα (10) τουλάχιςτον ζτθ από τθν 
παράδοςθ αυτοφ. 

4. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να υποβάλλει με τθν προςφορά του τιμοκατάλογο που κα αναφζρει το 
κόςτοσ των κυριότερων ανταλλακτικϊν του μθχανιματοσ και να δεςμεφεται υποχρεωτικά, ότι οι τιμζσ 
κα αναπροςαρμόηονται για τα επόμενα δζκα (10) τουλάχιςτον ζτθ με βάςθ τον επίςθμο δείκτθ τιμϊν 
καταναλωτι του προθγοφμενου ζτουσ. 

5. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να υποβάλει το πρόγραμμα τθσ ετιςιασ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ του 
μθχανιματοσ μζχρι και το 10ο ζτοσ από τθν οριςτικι παραλαβι του, αναφζροντασ αναλυτικά τισ 
εργαςίεσ και τα ανταλλακτικά που απαιτοφνται, με το αντίςτοιχο κόςτοσ τουσ, ςφμφωνα με το 
πρόγραμμα ςυντιρθςθσ του καταςκευαςτι και να δεςμεφεται υποχρεωτικά ότι οι τιμζσ κα 
αναπροςαρμόηονται για τα επόμενα ζτθ με βάςθ τον επίςθμο δείκτθ τιμϊν καταναλωτι του 
προθγοφμενου ζτουσ. 

6. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να υποβάλει δζςμευςθ τιμισ για κόςτοσ πλιρουσ υποςτιριξθσ και 
ςυντιρθςθσ του μθχανιματοσ ανά ζτοσ, μετά το πζρασ τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ και μζχρι τθν 
ςυμπλιρωςθ τουλάχιςτον δζκα (10) ετϊν από τθν οριςτικι παράδοςθ αυτοφ. Στθν προςφερόμενθ τιμι 
πρζπει να περιλαμβάνεται το κόςτοσ των ανταλλακτικϊν και των αναλϊςιμων υλικϊν ςφμφωνα με το 
πρόγραμμα ςυντιρθςθσ του καταςκευαςτι και όλα τα λοιπά ζξοδα (π.χ. μεταφορικά, εργατικά κτλ). 
Επίςθσ, το ςυμβόλαιο ςυντιρθςθσ πρζπει να περιλαμβάνει παροχι ζγκαιρθσ και αποτελεςματικισ 
Τεχνικισ Υποςτιριξθσ ςε περίπτωςθ βλάβθσ. Θ διάγνωςθ και αποκατάςταςθ κάκε βλάβθσ κα πρζπει να 
πραγματοποιείται εντόσ 24 ωρϊν ςε περίπτωςθ που δεν απαιτοφνται ανταλλακτικά ι εντόσ τριϊν (3) 
εργάςιμων θμερϊν ςε περίπτωςθ που απαιτοφνται ανταλλακτικά. Θ υποχρζωςθ αυτι του προμθκευτι 
δεν δεςμεφει το Νοςοκομείο ςτο να ςυνάψει ςυμβόλαιο ςυντιρθςθσ με τθν προμθκεφτρια εταιρεία 
μετά τθ λιξθ του 

7. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να υποβάλει εγχειρίδιο χριςθσ ςτα Ελλθνικά κακϊσ και service manual.   
 

Γ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΡΑΑΔΟΣΗ 

1. Ο εξοπλιςμόσ κα εγκαταςτακεί με ευκφνθ του προμθκευτι ςτον χϊρο που κα του υποδειχκεί. Ο κάκε 
προμθκευτισ υποχρεοφται να επιςκεφκεί και να λάβει επιτόπια γνϊςθ των ςυνκθκϊν του χϊρου 
εγκατάςταςθσ ςυνοδεία υπαλλιλων τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ του Νοςοκομείου και να το βεβαιϊςει 
εγγράφωσ (να κατατεκεί υπεφκυνθ διλωςθ), ϊςτε να προβλεφκοφν όλεσ οι αναγκαίεσ ενζργειεσ 
(εργαςίεσ, τροποποιιςεισ, καταςκευζσ κλπ.) που κα διαςφαλίηουν όλεσ τισ απαιτιςεισ των ιςχυόντων 
κανονιςμϊν του Ελλθνικοφ κράτουσ και τθ νόμιμθ και απροβλθμάτιςτθ λειτουργία του νζου 
μθχανιματοσ.  

2. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να αποςυνδζςει τον υπάρχον εξοπλιςμό από τα διάφορα δίκτυα και να 
τον μεταφζρει ςε χϊρο που κα του υποδειχκεί. Εν ςυνεχεία να φροντίςει για τθ μεταφορά, 
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εγκατάςταςθ και ςφνδεςθ με τα απαιτοφμενα δίκτυα (παρζχοντασ οποιοδιποτε υλικό απαιτθκεί) του 
νζου εξοπλιςμοφ ςτον προβλεπόμενο χϊρο και να τον παραδϊςει ςε πλιρθ λειτουργία. 

3. Οι εργαςίεσ εγκατάςταςθσ του νζου εξοπλιςμοφ πρζπει να πραγματοποιθκοφν ζτςι ϊςτε να μθ 
διαταραχκεί θ λειτουργία των άλλων τμθμάτων του Νοςοκομείου. Θ αποκατάςταςθ όλων των 
οικοδομικϊν και Θ/Μ φκορϊν που τυχόν κα προκφψουν από τθν εγκατάςταςθ του ςυγκροτιματοσ 
αποτελεί ευκφνθ του προμθκευτι και κα γίνει με δικό του κόςτοσ. 

4. Ο προμθκευτισ οφείλει να εκτελζςει πλιρωσ τθν εγκατάςταςθ του νζου μθχανιματοσ και να το 
παραδϊςει ςε πλιρθ λειτουργία με δικό του ειδικευμζνο και αςφαλιςμζνο προςωπικό και δικι του 
ολοκλθρωτικά ευκφνθ, ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ του Ελλθνικοφ Κράτουσ, τισ οδθγίεσ και τα 
ςχζδια του καταςκευαςτικοφ οίκου και τισ οδθγίεσ των αρμοδίων υπθρεςιϊν του Νοςοκομείου. Ο 
προμθκευτισ υποχρεοφται να χρθςιμοποιιςει αποδεδειγμζνα το εξειδικευμζνο προςωπικό το οποίο 
περιλαμβάνεται ςτα δικαιολογθτικά τθσ προςφοράσ του. Το Νοςοκομείο ζχει κάκε δικαίωμα να ελζγχει 
τθν ςυμμόρφωςθ του προμθκευτι προσ τα ανωτζρω. Μετά τθν εγκατάςταςθ του νζου εξοπλιςμοφ, ο 
προμθκευτισ υποχρεοφται με δικζσ του δαπάνεσ να προβεί ςτον ζλεγχο αςφαλοφσ λειτουργίασ. 

5. Πλα τα είδθ και υλικά που κα προςκομίςει ο προμθκευτισ για τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία του 
υπό προμικεια μθχανιματοσ, πρζπει να είναι καινοφργια, αμεταχείριςτα, χωρίσ ελαττϊματα και να 
ικανοποιοφν όλουσ τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, που κακορίηουν τον τφπο, τθν κατθγορία και τα 
υπόλοιπα χαρακτθριςτικά του. 

6. Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να δϊςει οποιαδιποτε ςτοιχεία προζλευςθσ των υλικϊν που κα 
του ηθτθκεί για διαπίςτωςθ τθσ ποιότθτασ και των χαρακτθριςτικϊν τουσ. 

 
Για τα παραπάνω μθχανιματα, θ αξιολόγθςθ κα γίνει ξεχωριςτά με βάςθ τον 
παρακάτω πίνακα: 

 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΙ ΜΕΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΑΔΩΝ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ 
ΒΑΥΤΘΤΑΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΘ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Α. (50%) 
ΟΜΑΔΑ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ, 
ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΚΑΙ 
ΑΡΟΔΟΣΘΣ 

Α1. Συμφωνία προςφερομζνου 
είδουσ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

50% 

  

Β. (50%) 
ΟΜΑΔΑ 
ΤΕΧΝΙΚΘΣ 
ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ ΚΑΙ 
ΚΑΛΥΨΘΣ 

Β1. Διάρκεια εγγφθςθσ καλισ 
λειτουργίασ μθχανιματοσ ςφμφωνα με 
τθ παράγραφο Β.1 των Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραφϊν. 

20% 

  

Β2. Κόςτοσ ανταλλακτικϊν ανά ζτοσ 
μετά τθν εγγφθςθ και ωσ 10 ζτθ, 
ςφμφωνα με τθ παράγραφο Β.4 των 
Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν. 

10% 

  

Β3. Κόςτοσ ςυντιρθςθσ ανά ζτοσ 
μετά τθν εγγφθςθ και ωσ 10 ζτθ, 
ςφμφωνα με τθ παράγραφο  Β.5 των 
Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν. 

10% 

  

Β4. Κόςτοσ πλιρουσ υποςτιριξθσ 
και ςυντιρθςθσ του μθχανιματοσ 
(ςυμβόλαιο ςυντιρθςθσ) ανά ζτοσ μετά 
τθν εγγφθςθ και ωσ 10 ζτθ, ςφμφωνα 
με τθ παράγραφο Β.6 των Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραφϊν. 

10% 
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Πλα τα επί μζρουσ ςτοιχεία των ομάδων βακμολογοφνται αυτόνομα με βάςθ τουσ 100 βακμοφσ. Θ 
βακμολογία των επί μζρουσ ςτοιχείων των προςφορϊν είναι 100 βακμοί για τισ περιπτϊςεισ που 
καλφπτονται ακριβϊσ όλοι οι απαράβατοι όροι, ενϊ αυξάνεται ζωσ τουσ 120 βακμοφσ όταν 
υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε ςτοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μζρουσ ςυντελεςτι 
βαρφτθτασ του ςτοιχείου επί τθ βακμολογία του. Θ ςυνολικι βακμολογία Β τθσ κάκε προςφοράσ είναι το 
άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των ςτοιχείων και των δφο ομάδων, δθλαδι: 

Β = 0,5 × (Βακμ. Α1) + 0,20 × (Βακμ. Β1) + 0,10 × (Βακμ. Β2) + 0,10 × (Βακμ. Β3) + 0,10 × (Βακμ. Β4) 

Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, είναι 
εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο λόγο (Λ), τθσ ςυγκριτικισ τιμισ προςφοράσ (Κ) προσ τθ ςυνολικι 
βακμολογία του (Β): Λ=Κ/Β. Ο διαγωνιςμόσ κατακυρϊνεται ςτον προμθκευτι που ζχει κάνει τθν πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ – ΔΔΔ –ΣΔΤΓ (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή)-  

Το ΕΕΕΣ κα αναρτθκεί ςτο ΕΣΘΔΘΣ ςτον χϊρο του διαγωνιςμοφ, ςε ιδιαίτερο αρχείο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ III – Τπόδεηγκα Σερληθήο Πξνζθνξάο  

τοιχεία Προςφζροντοσ 

Επωνυμία: ………… 

Διεφκυνςθ: ………… 

Σθλζφωνο: ………… Ημερομθνία: ………… 

Fax: ………… 

E-mail: ………… 

τοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ ……….. 

Διακιρυξθ αρικ. ……/2019 

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

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

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

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

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

 

A/A ΡΕΙΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ/ 
ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

1 ΦΟΡΖΣΟ ΑΝΑΠΝΔΤΣΖΡΑ ΣΔΠ 

 ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΑΜΜΘ) ΝΑΙ   

2 ΑΝΑΠΝΔΤΣΖΡΔ ΣΤΠΟΤ ICU, ΜΔ ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ ΜΟΝΟ ΟΞΤΓΟΝΟΤ- ΜΔ ΛΑ ΣΑ ΤΓΥΡΟΝΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΔΡΗΜΟΤ - ΜΔ ΣΡΟΥΖΛΑΣΖ 
ΒΑΖ ΚΑΗ ΓΤΟ (2) ΠΛΖΡΔ ΔΣ ΑΘΔΝΟΤ 

 ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΑΜΜΘ) ΝΑΙ   

3 
ΦΟΡΖΣΟ ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΑΠΗΝΗΓΧΣΖ ΓΗΑΚΟΜΗΓΧΝ ΜΈΥΡΗ 360 JOULE ΜΔ ΜΠΑΣΑΡΊΑ ΓΗΑ 50 ΑΠΗΝΗΓΧΔΗ / 5 ETH Θήθε πξνζηαζίαο 
θαη κεηαθνξάο Γπν (2) δεύγε ειεθηξόδηα απηλίδσζεο γηα ρξήζε ζε αζζελείο άλσ ησλ 8 εηώλ  

 ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΑΜΜΘ) ΝΑΙ   

4 
MONITOR ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΕΧΣΗΚΧΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΧΝ ΖΚΓ (12) - ΑΝΑΗΜΑΚΣΖ ΠΗΔΖ - ΟΞΤΜΔΣΡΗΑ - ΓΤΟ (2) ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΔ - 
ΑΗΜΑΣΖΡΔ ΠΗΔΔΗ - ΜΔ ΜΠΑΣΑΡΗΑ - ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΑΗΜΟΓΤΝΑΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΧΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΧΝ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ 
ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΉ ΔΝΧΜΑΣΧΖ Δ ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ 

 ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΑΜΜΘ) ΝΑΙ   

5 ΜΖΥΑΝΗΚΔ ΑΝΑΡΡΟΦΖΔΗ 

 ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΑΜΜΘ) ΝΑΙ   

6 
ΖΚΓ 12 ΑΠΑΓΧΓΧΝ - ΟΘΟΝΖ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 5,5'' ΘΔΡΜΗΚΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗΚΟ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ ΔΞΗ (6) ΚΑΝΑΛΗΧΝ ΜΝΖΜΖ ΔΧ ΚΑΗ 800 
ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΜΔ ΣΡΟΥΖΛΑΣΟ ΣΡΑΠΔΕΗΓΗΟ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΑΡΥΔΗΟΘΔΣΖΖ Δ Ζ/Τ - ΔΞΑΓΧΓΖ ΖΚΓ ΚΑΗ Δ PDF - 
ΜΠΑΣΑΡΗΑ ΓΗΑ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 300 ΖΚΓ 

 ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΑΜΜΘ) ΝΑΙ   

7 ΑΝΑΛΤΣΖ ΑΔΡΗΧΝ 

 ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΑΜΜΘ) ΝΑΙ   

8 ΑΠΗΝΗΓΧΣΖ 2 ΦΑΗΚΟ ΜΔ ΜΟΝΗΣΟΡ ΚΑΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗΚΟ ΜΔ ΣΡΟΥΖΛΑΣΖ ΒΑΖ ΓΤΟ (2) ΔΣ ΚΤΚΛΧΜΑΣΧΝ ΖΚΓ ΜΔ ΜΠΑΣΑΡΊΑ 

 ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΑΜΜΘ) ΝΑΙ   
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9 ΑΝΣΛΗΔ ΔΓΥΤΖ ΦΑΡΜΑΚΧΝ ΚΑΗ ΤΓΡΧΝ 

 ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΑΜΜΘ) ΝΑΙ   

10 ΣΡΟΥΖΛΑΣΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ ΠΗΔΟΜΔΣΡΑ ΟΞΤΜΔΣΡΑ ΜΔ ΓΤΟ (2) ΔΣ ΑΗΘΖΣΖΡΧΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΥΔΗΡΗΓΧΝ 

 ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΑΜΜΘ) ΝΑΙ   

11 ΧΛΖΝΧΣΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ ΓΗΑ ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΟ  

 ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΑΜΜΘ) ΝΑΙ   

12 ΦΟΡΔΗΟ 

 ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΑΜΜΘ) ΝΑΙ   

13 ΚΛΗΝΔ ΝΟΖΛΔΗΑ ΜΑΦ ΜΔ ΑΔΡΟΣΡΧΜΑ ΑΓΗΑΒΡΟΥΟ - 180 kg. 

 ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΑΜΜΘ) ΝΑΙ   

14 ΣΡΟΥΖΛΑΣΑ ΝΟΖΛΔΗΑ - ΑΝΑΕΧΟΓΟΝΝΖΖ ΣΔΠ  

 ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΑΜΜΘ) ΝΑΙ   

15 ΦΟΡΖΣΑ ΠΑΛΜΗΚΑ ΟΞΤΜΔΣΡΑ ΜΔ ΓΤΟ (2) ΔΣ ΑΗΘΖΣΉΡΧΝ ΔΚΑΣΟ 

 ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΑΜΜΘ) ΝΑΙ   

16 ΦΖΦΗΑΚΑ ΘΔΡΜΟΜΔΣΡΑ ΑΝΔΠΑΦΖ ΜΔΣΡΖΖ 

 ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΑΜΜΘ) ΝΑΙ   
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV – Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο  

 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ ΣΔΜ. 

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΟ 
ΥΧΡΗ ΦΠΑ 

24% 

ΤΝΟΛΗΚΖ 
ΣΗΜΖ ΥΧΡΗ 
ΦΠΑ 24%(€) 

ΤΝΟΛΗΚΖ 
ΣΗΜΖ ΜΔ 

ΦΠΑ 24%(€) 

1 ΦΟΡΖΣΟ ΑΝΑΠΝΔΤΣΖΡΑ ΣΔΠ 2 
   

2. 
ΑΝΑΠΝΔΤΣΖΡΔ ΣΤΠΟΤ ICU, ΜΔ ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ ΜΟΝΟ ΟΞΤΓΟΝΟΤ- ΜΔ ΛΑ ΣΑ 
ΤΓΥΡΟΝΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΔΡΗΜΟΤ - ΜΔ ΣΡΟΥΖΛΑΣΖ ΒΑΖ ΚΑΗ ΓΤΟ (2) ΠΛΖΡΔ ΔΣ 
ΑΘΔΝΟΤ 

2 

   

3. 
ΦΟΡΖΣΟ ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΑΠΗΝΗΓΧΣΖ ΓΗΑΚΟΜΗΓΧΝ ΜΈΥΡΗ 360 JOULE ΜΔ ΜΠΑΣΑΡΊΑ 
ΓΗΑ 50 ΑΠΗΝΗΓΧΔΗ / 5 ETH Θήκη προζηαζίας και μεηαθοράς Γσο (2) ζεύγη ηλεκηρόδια 
απινίδωζης για τρήζη ζε αζθενείς άνω ηων 8 εηών 

3 

   

4. 

MONITOR ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΕΧΣΗΚΧΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΧΝ ΖΚΓ (12) - ΑΝΑΗΜΑΚΣΖ ΠΗΔΖ - 
ΟΞΤΜΔΣΡΗΑ - ΓΤΟ (2) ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΔ - ΑΗΜΑΣΖΡΔ ΠΗΔΔΗ - ΜΔ ΜΠΑΣΑΡΗΑ - 
ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΑΗΜΟΓΤΝΑΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΧΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΧΝ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ 
ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΉ ΔΝΧΜΑΣΧΖ Δ ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ 

6 

   

5. ΜΖΥΑΝΗΚΔ ΑΝΑΡΡΟΦΖΔΗ 2 
   

6. 

ΖΚΓ 12 ΑΠΑΓΧΓΧΝ - ΟΘΟΝΖ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 5,5'' ΘΔΡΜΗΚΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗΚΟ 
ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ ΔΞΗ (6) ΚΑΝΑΛΗΧΝ ΜΝΖΜΖ ΔΧ ΚΑΗ 800 ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΜΔ ΣΡΟΥΖΛΑΣΟ 
ΣΡΑΠΔΕΗΓΗΟ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΑΡΥΔΗΟΘΔΣΖΖ Δ Ζ/Τ - ΔΞΑΓΧΓΖ ΖΚΓ 
ΚΑΗ Δ PDF - ΜΠΑΣΑΡΗΑ ΓΗΑ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 300 ΖΚΓ 

4 

   

7. ΑΝΑΛΤΣΖ ΑΔΡΗΧΝ 1 
   

8. 
ΑΠΗΝΗΓΧΣΖ 2 ΦΑΗΚΟ ΜΔ ΜΟΝΗΣΟΡ ΚΑΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗΚΟ ΜΔ ΣΡΟΥΖΛΑΣΖ ΒΑΖ ΓΤΟ 
(2) ΔΣ ΚΤΚΛΧΜΑΣΧΝ ΖΚΓ ΜΔ ΜΠΑΣΑΡΊΑ  

1 

   

9. ΑΝΣΛΗΔ ΔΓΥΤΖ ΦΑΡΜΑΚΧΝ ΚΑΗ ΤΓΡΧΝ 5 
   

10. 
ΣΡΟΥΖΛΑΣΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ ΠΗΔΟΜΔΣΡΑ ΟΞΤΜΔΣΡΑ ΜΔ ΓΤΟ (2) ΔΣ ΑΗΘΖΣΖΡΧΝ 
ΚΑΗ ΠΔΡΗΥΔΗΡΗΓΧΝ  

1 
   

11. ΧΛΖΝΧΣΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ ΓΗΑ ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΟ  1 
   

12. ΦΟΡΔΗΟ 1 
   

13. ΚΛΗΝΔ ΝΟΖΛΔΗΑ ΜΑΦ ΜΔ ΑΔΡΟΣΡΧΜΑ ΑΓΗΑΒΡΟΥΟ - 180 kg. 3 
   

14. ΣΡΟΥΖΛΑΣΑ ΝΟΖΛΔΗΑ - ΑΝΑΕΧΟΓΟΝΝΖΖ ΣΔΠ  1 
   

15. ΦΟΡΖΣΑ ΠΑΛΜΗΚΑ ΟΞΤΜΔΣΡΑ ΜΔ ΓΤΟ (2) ΔΣ ΑΗΘΖΣΉΡΧΝ ΔΚΑΣΟ 1 
   

16. ΦΖΦΗΑΚΑ ΘΔΡΜΟΜΔΣΡΑ ΑΝΔΠΑΦΖ ΜΔΣΡΖΖ 1 
   

 ΤΝΟΛΟ  
   

 

Θμερομθνία: ……….. 

Σφραγίδα και υπογραφι προςφζροντοσ 

 

 

21PROC008701523 2021-06-02
ΑΔΑ: ΨΧΞΚ4690ΒΟ-Π5Χ



 

 

Σελίδα 89 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V – Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ  

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΡΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΩΗΣ 

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

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

Ρροσ: …………………. 

…………………………… 

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

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

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

{ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν  

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

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

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

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

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

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

{ε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ: τθσ εν λόγω Εταιρίασ- 

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

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

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

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

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

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

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 

 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΡΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

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

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

Ρροσ: …………………. 
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…………………………… 

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

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

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

,ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν  

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

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

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

…… 

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

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

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

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

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VI – ρέδην ύκβαζεο  

 

 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
5θ Υ.ΡΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

 

ΤΜΒΑΗ 

ΑΡ. ΠΡΩΣ.:6342/17-09-2020 

ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ: 

«………………………………………..» 

ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ 

ΠΡΟΜΗΘΓΤΣΗ:…………………………………….. 

ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΣΙΜΗΜΑ: ………………….ΤΜΠ. ΦΠΑ 24% 

 

Στθν Άμφιςςα, ………………………….., οι κάτωκι ςυμβαλλόμενοι: 

Αφενόσ 

Το Γ. Ν. Άμφιςςασ, με ζδρα: Οικιςμόσ Δροςοχωρίου, 33100 Άμφιςςα και ΑΦΜ: 999918141, που εκπροςωπείται νόμιμα κατά τθν υπογραφι τθσ 

παροφςασ, με βάςθ τθν με αρ. Γ4β/Γ.Ρ.οικ.1732/13-01-20 (ΦΕΚ 16 Υ.Ο.Δ.Δ.14-01-2020) απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ, από τον Διοικθτι 

Γεωργίου Χαρίλαο, και 

και Αφετζρου 

Θ εταιρεία «………………………………………………………………….», ΑΦΜ ……………………….., ΓΕΜΘ ……………………….., με ζδρα ςτθν οδό ……………….. Τ. Κ. 
……….,………………, που εκπροςωπείται νόμιμα όπωσ ενεργϊντασ από κοινοφ: 

α) ......................................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................................  

β) ......................................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................................  

αφοφ Ζλαβαν Υπόψθ: 

 τον με αρικμό ΕΣΘΔΘΣ ………………. Θλεκτρονικό Διαγωνιςμό τθσ υπ. αρικ. ………………………. διακιρυξθσ, για τθν προμικεια 

ΙΑΤΟΤΕΩΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ για τισ ανάγκεσ του Γ.Ν. ΑΜΨΙΣΣΑΣ, είδοσ εξοπλιςμοφ «……………………………………….». 

 τθν με α/α προςφορά ςυςτιματοσ …………….. τθσ εταιρίασ «………………………………» τθν με αρ.14/09-09-2020 (κζμα 5ο)(ΑΔΑ: 

Ψ0ΔΚ4690ΒΟ-ΛΩ2)απόφαςθ ΔΣ του Γ. Ν. Άμφιςςασ περί κατακφρωςθσ των αποτελεςμάτων του ωσ άνω διαγωνιςμοφ 

υπογράφουν τθν παροφςα ςφμβαςθ, με τθν οποία το πρϊτο των ςυμβαλλομζνων Ν.Ρ.Δ.Δ. (εφεξισ «Νοςοκομείο») ανακζτει ςτον δεφτερο (εφεξισ 
«Ρρομθκευτισ») και εκείνοσ αναλαμβάνει τθν προμικεια «…………………………………….» του Γ. Ν. Άμφιςςασ, όπωσ περιγράφεται ςτθν παροφςα. 

Θ παροφςα ςφμβαςθ καταρτίηεται ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ περί προμθκειϊν «Νόμουσ – Διατάξεισ», ο δε Ρρομθκευτισ δθλϊνει ότι αποδζχεται 
πλιρωσ και ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τόςο τθσ παροφςασ, όςο και τθσ ςχετικισ Διακιρυξθσ. 

Άξζξν 1: Πεξηγξαθή είδνπο 

Είδοσ προσ προμικεια: …………………………… 
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

ΣΟΠΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

……………………………… 

 

……………… 

 

……………………… 

 

Άξζξν 2: Σερληθή Πεξηγξαθή 

 

Άξζξν 3: Σερληθή Τπνζηήξημε θαη Αληαιιαθηηθά 

Άξζξν 4: Δγθαηάζηαζε 

Ο εξοπλιςμόσ κα εγκαταςτακεί με ευκφνθ του προμθκευτι ςτον χϊρο που κα του υποδειχκεί. Ο προμθκευτισ ζχει λάβει επιτόπια γνϊςθ των 
ςυνκθκϊν του χϊρου εγκατάςταςθσ ςυνοδεία υπαλλιλων τθσ τεχνικισ Υπθρεςίασ του Νοςοκομείου και το βεβαιϊνουμε εγγράφωσ (κατακζτουμε 
υπεφκυνθ διλωςθ), ϊςτε να προβλεφκοφν όλεσ οι αναγκαίεσ ενζργειεσ (εργαςίεσ, τροποποιιςεισ, καταςκευζσ κλπ) που κα διαςφαλίηουν όλεσ τισ 
απαιτιςεισ των ιςχυόντων κανονιςμϊν του Ελλθνικοφ κράτουσ και τθ νόμιμθ και απροβλθμάτιςτθ λειτουργία του νζου μθχανιματοσ. 
Ο προμθκευτισ κα αποςυνδζςει τον υπάρχον εξοπλιςμό από τα διάφορα δίκτυα και κα τον μεταφζρει ςε χϊρο που κα του υποδειχκεί. Εν 
ςυνεχεία κα φροντίςει για τθ μεταφορά, εγκατάςταςθ και ςφνδεςθ με τα απαιτοφμενα δίκτυα (παρζχοντασ οποιοδιποτε υλικό απαιτθκεί) του 
νζου εξοπλιςμοφ ςτον προβλεπόμενο χϊρο και κα τον παραδϊςει ςε πλιρθ λειτουργία. 
Οι εργαςίεσ εγκατάςταςθσ του νζου εξοπλιςμοφ κα πραγματοποιθκοφν ζτςι ϊςτε να μθν διαταραχκεί θ λειτουργία των άλλων τμθμάτων του 
Νοςοκομείου. Θ αποκατάςταςθ όλων των οικοδομικϊν και Θ/Μ φκορϊν που τυχόν κα προκφψουν από τθν εγκατάςταςθ του ςυγκροτιματοσ 
αποτελεί ευκφνθ του προμθκευτι  και κα γίνει με δικό του κόςτοσ. 
Ο προμθκευτισ κα εκτελζςει πλιρωσ τθν εγκατάςταςθ του νζου μθχανιματοσ και κα το παραδϊςει ςε πλιρθ λειτουργία με δικό τθσ ειδικευμζνο 
και αςφαλιςμζνο προςωπικό και δικι τθσ ολοκλθρωτικά ευκφνθ, ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ του Ελλθνικοφ Κράτουσ, τισ οδθγίεσ και τα ςχζδια 
του καταςκευαςτικοφ οίκου και τισ οδθγίεσ των αρμοδίων υπθρεςιϊν του Νοςοκομείου.  
Ο προμθκευτισ κα χρθςιμοποιιςει αποδεδειγμζνα το εξειδικευμζνο προςωπικό το οποίο περιλαμβάνεται ςτα δικαιολογθτικά τθσ προςφοράσ 
τθσ.  
Το Νοςοκομείο ζχει δικαίωμα να ελζγχει τθν ςυμμόρφωςθ του προμθκευτι προσ τα ανωτζρω. Μετά τθν εγκατάςταςθ του νζου εξοπλιςμοφ θ 
εταιρία μασ με δικζσ τθσ δαπάνεσ κα προβεί ςτον ζλεγχο αςφαλοφσ λειτουργίασ. 
 Πλα τα είδθ και υλικά που κα προςκομίςει ο προμθκευτισ για τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία του υπό προμικεια μθχανιματοσ, κα είναι 
καινοφργια, αμεταχείριςτα, χωρίσ ελαττϊματα και κα ικανοποιοφν όλουσ τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, που κακορίηουν τον τφπο, τθν κατθγορία και 
τα υπόλοιπα χαρακτθριςτικά του. 
Ο προμθκευτισ κα δϊςει οποιαδιποτε ςτοιχεία προζλευςθσ των υλικϊν που κα τθσ ηθτθκεί για διαπίςτωςθ τθσ ποιότθτασ και των 
χαρακτθριςτικϊν τουσ. 

Άξζξν 5: Παξάδνζε - Παξαιαβή 

H οριςτικι παραλαβι κα γίνει από επιτροπι, που κα οριςτεί για το ςκοπό αυτό από το Νοςοκομείο, που κα ςυγκροτθκεί ςφμφωνα με τθν παρ. 11 
εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16 ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου, μετά από δοκιμαςτικό διάςτθμα λειτουργίασ 
ενόσ (1) μθνόσ. 

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον προμθκευτι. 

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

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

Θ παραλαβι του μθχανιματοσ κα γίνει μετά τθν εγκατάςταςθ αυτοφ ςε πλιρθ λειτουργία. Ειδικότερα, για τθν οριςτικι παραλαβι του 
μθχανιματοσ κα προθγθκοφν όλοι οι απαιτοφμενοι ζλεγχοι, οι μετριςεισ, θ επίδειξθ λειτουργίασ και γενικά θ επαλικευςθ των τεχνικϊν του 
δυνατοτιτων και χαρακτθριςτικϊν. Για τον λόγο αυτό, μετά τον οριηόμενο χρόνο παράδοςθσ και μετά τθν πλιρθ ςφνδεςθ και εγκατάςταςι του κα 
ακολουκιςει δοκιμαςτικι λειτουργία για χρονικό διάςτθμα το ελάχιςτο ενόσ (1) μθνόσ. 

Άξζξν 6: Δηδηθνί ξνη – Δγγύεζε 

Ο προμθκευτισ εγγυάται τθν καλι λειτουργία του προςφερόμενου μθχανιματοσ για ………………………., από τθν οριςτικι παραλαβι του 
μθχανιματοσ, κατά τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, και τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. Θ εγγφθςθ αυτι καλφπτει όλα τα μζρθ του προςφερόμενου 
μθχανιματοσ.  

Κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ θ Ανακζτουςα Αρχι δεν κα ευκφνεται για καμία βλάβθ του όλου μθχανιματοσ προερχόμενθ από τθ ςυνικθ και 
ορκι χριςθ του και δεν κα επιβαρφνεται με κανζνα ποςό για τα εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά, κλπ.  

Ρεριλαμβάνονται όλεσ οι απαιτοφμενεσ από τον καταςκευαςτι προλθπτικζσ, τακτικζσ ςυντθριςεισ κακϊσ και θ αποκατάςταςθ κάκε βλάβθσ που 
κα παρουςιαςκεί ςτον ιατροτεχνολογικό εξοπλιςμό με αντικατάςταςθ των απαιτοφμενων ανταλλακτικϊν και αναλωςίμων, που περιλαμβάνονται 
ςτο μθχάνθμα ι είναι απαραίτθτα για τθν λειτουργία του.  

Αυτονόθτο είναι ότι δεν περιλαμβάνονται υλικά απαραίτθτα για τθν διενζργεια εξετάςεων όπωσ χαρτί, κ.λ.π.  
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Άξζξν 7: Κόζηνο 

 

Άξζξν 8: Πιεξσκή - Κξαηήζεηο 

Θ πλθρωμι του προμθκευτι κα γίνει εντόσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν οριςτικι παράδοςθ - παραλαβι, βάςει των νομίμων δικαιολογθτικϊν 
πλθρωμισ και μετά από ζγκριςθ του ςχετικοφ χρθματικοφ εντάλματοσ.. 

Ο προμθκευτισ υπόκειται ςτισ νόμιμεσ κρατιςεισ. Ο ΦΡΑ βαρφνει το Νοςοκομείο. 

Υπζρ ΑΕΡΡ 0,06% 

Χαρτόςθμο ΑΕΡΡ 3% επί του ΑΕΡΡ 0,06% 

ΟΓΑ χαρτοςιμου ΑΕΡΡ 20% επί του χαρτοςιμου ΑΕΡΡ 3% 

Υπζρ ψυχικισ Υγείασ 2% 

Φ.Ε. 4% 

Επίςθσ κατά τθν πρϊτθ πλθρωμι ο προμθκευτισ κα επιβαρυνκεί εφάπαξ για όλο το ποςό τθσ Σφμβαςθσ με τισ παρακάτω κρατιςεισ: 

Υπζρ ΕΑΑΔΘΣΥ 0,07% 

Χαρτόςθμο ΕΑΑΔΘΣΥ 3% επί του ΕΑΑΔΘΣΥ 0,07% 

ΟΓΑ χαρτοςιμου ΕΑΑΔΘΣΥ 20% επί του χαρτοςιμου ΕΑΑΔΘΣΥ 3% 

Άξζξν 9: Υξόλνο Ηζρύνο 

Θ ςφμβαςθ ζχει διάρκεια 4μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ. 

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 προμθκευτι και θ παράταςθ χορθγείται 
χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ 
των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. 

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

Άξζξν 10 : Δγγπνδνζία 

Ο προμθκευτισ, για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ, κατζκεςε τθν με αρ. …………………………………… εγγυθτικι επιςτολι τθσ 
ποςοφ……………………………………………………………………………….., αντιςτοιχοφςα ςτο 5% τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ προμικειασ, μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. Επιςθμαίνεται ότι ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ιςχφει μζχρι τθν 
επιςτροφι τθσ, θ οποία είναι μζχρι τθν εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ. 

Άξζξν 11 : Σξνπνπνίεζε ύκβαζεο 

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

Άξζξν 12 : Πνηληθέο Ρήηξεο 

Εκτόσ από τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτον Ν.4412/2016, ο Ρρομθκευτισ κα βαρφνεται και για κάκε ηθμιά που τυχόν κα προκφψει ςτο 
Νοςοκομείο από τθ μθ εκτζλεςθ ι κακι εκτζλεςθ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

Απορρίπτονται προςφορζσ επιχειριςεων που κατά παράβαςθ των άρκρων 138 και 182 τθσ Διεκνοφσ Σφμβαςθσ Εργαςίασ απαςχολοφν ι 
εκμεταλλεφονται ανθλίκουσ κάτω των 15 ετϊν. 

Άξζξν 13 : Δρεκύζεηα – πγθξνύζεηο ζπκθεξόλησλ 

Το Νοςοκομείο, με ςκοπό τθν προςταςία του εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα των πλθροφοριϊν που παρζχει ςτον Ανάδοχο, απαιτεί Εχεμφκεια, όπωσ 
ορίηεται ςτo άρκρο 21 του Ν.4412/2016, κακϊσ δίνει ζμφαςθ ςτισ διατάξεισ του άρκρου 24 του ίδιου νόμου, περί ςυγκροφςεων ςυμφερόντων 
μεταξφ των ςυμβαλλομζνων.  

Άξζξν 14: Αλάιεςε Τπνρξέσζεο - Γεκνζηόηεηα 

Θ παροφςα ζχει καταχωρθκεί ςτο Βιβλίο Εγκρίςεων και Εντολϊν Ρλθρωμισ του Νοςοκομείου με α/α …………………………………………….και ζχει 
αναρτθκεί ςτον διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ: ……………………………... 
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Άξζξν 16: Πξνζσπηθά Γεδνκέλα 

Ζχει πραγματοποιθκεί θ ςυμμόρφωςθ των Λειτουργιϊν και Διαδικαςιϊν του  Νοςοκομείου  με  βάςθ  τον  νζο  Κανονιςμό  Ε/Ε 2016/679 (GDPR)  

για  τα προςωπικά  δεδομζνα (CPV: 72322000-8), ςφμφωνα και με τθν υπ. Αρικμ. 4909/17-07-2020 Σφμβαςθ του Γ. Ν. Άμφιςςασ για τθν 

«ΕΚΡΟΝΘΣΘ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΑΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΒΑΣΘ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Ε/Ε 

2016/679 (GDPR) ΓΙΑ ΤΑ ΡΟΣΩΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ» 

Ο Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2016/679 «General DataProtectionRegulation  - GDPR», για  τθν Ρροςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ 
των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, ετζκει ςε ιςχφ ςτισ 25 Μαΐου 2016 και τζκθκε ςε εφαρμογι ςτισ 25 Μαΐου 2018. 

Ο Κανονιςμόσ ζχει εφαρμογι ςε όλουσ τουσ οργανιςμοφσ ( ιδιωτικοφσ και δθμόςιουσ οργανιςμοφσ/επιχειριςεισ, κρατικζσ αρχζσ, ςυλλόγουσ, κ.λπ.) 
που διαχειρίηονται , επεξεργάηονται, αποκθκεφουν και διακινοφν δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα, εφόςον τα δεδομζνα αφοροφν Ευρωπαίουσ 
πολίτεσ ι ςχετίηονται με οποιουδιποτε είδουσ υπθρεςίεσ και αγακά προσ Ευρωπαίουσ πολίτεσ. 

Άξζξν 16: Λνηπνί ξνη 

Ο Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου, θ ςχετικι Διακιρυξθ και θ προςφορά τουΡρομθκευτι αποτελοφν ςυμπλθρωματικά τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ ςυμβατικά τεφχθ. Σε περίπτωςθ αςάφειασ ι αςυμφωνίασ μεταξφ αυτϊν (εκτόσ πρόδθλων ςφαλμάτων ι παραδρομϊν), θ ςειρά 
προτεραιότθτασ και ιςχφοσ είναι θ ακόλουκθ: 

 Θ παροφςα ςφμβαςθ 

 Ο κανονιςμόσ προμθκειϊν Δθμοςίου 

 Θ Διακιρυξθ του Διαγωνιςμοφ 

 Θ προςφορά του προμθκευτι 

Θ εφαρμογι των διατάξεων αυτϊν δεν αποκλείει τθν άςκθςθ άλλων δικαιωμάτων του Νοςοκομείου, που απορρζουν από τισ ςυναφείσ με τθ 
ςφμβαςθ διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα και τθσ λοιπισ ιςχφουςασ νομοκεςίασ. 

Πλοι οι ανωτζρω όροι , που αναφζρονται ςτα άρκρα τθσ Σφμβαςθσ, κεωροφνται ςθμαντικοί και θ μθ τιρθςθ ενόσ από αυτοφσ, οδθγεί ςε διακοπι 
τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ. 

Απαγορεφεται θ εκχϊρθςθ από τον Ρρομθκευτι ςε οποιονδιποτε τρίτο υποχρεϊςεων ι δικαιωμάτων που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ. 

 

 

   ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ   

 ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ   ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ 

 

____________ 

  

____________ 

 ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΥΑΡΙΛΑΟ 

Διοικθτισ 

  (ςφραγίδα και υπογραφι) 
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