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ελίδα 2 

1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηοητεία Αλαζέηοσζας Αρτής  

 

Επωνυμία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ  
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΡΑΣΟΠΕΔΟΤ 

Πόλθ ΓΡΕΒΕΝΑ 

Σαχυδρομικόσ Κωδικόσ 51100 

Σθλζφωνο 2462 350308 

Ηλεκτρονικό Σαχυδρομείο  εecosup@nosgrevenon.gr  

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ ΜΠΛΑΝΑ ΣΑΜΑΣΙΑ 

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

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Η Ανακζτουςα Αρχι είναι  το Γενικό Νοςοκομείο Γρεβενϊν  και  είναι Ν.Π.Δ.Δ. 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Η κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ  Παροχι Τπθρεςιϊν Τγείασ  . 

τοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Σα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ :  

 το Πρόγραμμα Διαφγεια(https://diavgeia.gov.gr )  

 το ΚΗΜΔΗ (https://www.eprocurement.gov.gr ) 

 τθν θλεκτρονικι ςελίδα του Νοςοκομείο www.nosgrevenon.gr 

β) Περαιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από : Σο Γραφείο Προμθκειϊν ςτθν προαναφερκείςα 
διεφκυνςθ και τθλζφωνο. 

  

1.2 ηοητεία Γηαδηθαζίας-Υρεκαηοδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν διαδικαςία τθσ Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
Ν.4782/2021 (ΦΕΚ36/Α/9-03-2021) 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Γενικό Νοςοκομείο Γρεβενϊν. 

Η δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τον Σακτικό προχπολογιςμό του Γενικοφ Νοςοκομείου 
Γρεβενϊν Κ.Α.Ε 7123,01 

1.3 σλοπηηθή Περηγραθή θσζηθού θαη οηθολοκηθού αληηθεηκέλοσ ηες ζύκβαζες  

Προμικεια του είδουσ:  

 Δφο (2) καινοφριων επιτραπζηιων ςτακερών Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών  

ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΟ Η/Τ ΜΕ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ, το 
μοντζλο και θ αναλυτικι ςφνκεςθ 

ΝΑΙ 
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του προςφερόμενου ςυςτιματοσ. 

Προεγκατεςτθμζνο λειτουργικό 
ςφςτθμα MS WINDOWS 10 PRO 
Greek 64bit 

ΝΑΙ 

Α/Α Είδοσ Σεχνικζσ Λεπτομζρειεσ (Hardware-Software) 

1 Επεξεργαςτισ  ≥  INTEL CORE I5-11400  

2 Μθτρικι Πλακζτα  Chipset:  Intel B560  

3 Μνιμθ  Σφποσ Τποςτθριηόμενθσ Μνιμθσ: DDR4  

 Χωρθτικότθτα:≥16GB (2 Χ8GB) 

 υχνότθτα λειτουργίασ:≥  2800 MHz 

 Καταςκευαςτισ:  Kingston 

4 κλθρόσ Δίςκοσ  Σφποσ:SSD 

 Χωρθτικότθτα: 512GB 

 φνδεςθ: SATA III 6Gb/s 

 Καταςκευαςτισ:Samsung or Kingston 

5 Οπτικό Μζςο  φνδεςθ: SATA DVD-RW 

6 Κάρτα Γραφικϊν  On board vga 

7 Δικτφωςθ  Ενςωματωμζνθ κάρτα δικτφου: Gigabit LAN Controller 

8 Θφρεσ  VGA, HDMI, LAN (RJ45) port(s), USB 3.0 (blue), Audio 
jack(s) 

9 Σροφοδοτικό  Μζγιςτθ Ιςχφσ:≥  450 Watts 

 Ανεμιςτιρασ: 120mm 

 PFC: Active PFC 

 80 Plus Bronze 

10 Κουτί  υνδζςεισ: USB, HD Audio MIC & Headphone, ψφξθ: 
 120mmx 1, 

 

 Δφο (2) καινοφριων επιτραπζηιων ςτακερών Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών  

ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΟ Η/Τ ΜΕ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ, το 
μοντζλο και θ αναλυτικι ςφνκεςθ 
του προςφερόμενου ςυςτιματοσ. 

ΝΑΙ 

Προεγκατεςτθμζνο λειτουργικό 
ςφςτθμα MS WINDOWS 10 PRO 
Greek 64bit  

ΝΑΙ 

Α/Α Είδοσ Σεχνικζσ Λεπτομζρειεσ (Hardware-Software) 

1 Επεξεργαςτισ  ≥  INTEL CORE I5-11400  

2 Μθτρικι Πλακζτα  Chipset:  Intel B560 

3 Μνιμθ  Σφποσ Τποςτθριηόμενθσ Μνιμθσ: DDR4  

 Χωρθτικότθτα: ≥8GB (2 Χ 4GB) 

 υχνότθτα λειτουργίασ: ≥  2800 MHz 

 Καταςκευαςτισ:  Kingston 

4 κλθρόσ Δίςκοσ  Σφποσ: SSD 

 Χωρθτικότθτα: 256GB 
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 φνδεςθ: SATA III 6Gb/s 

 Καταςκευαςτισ:Samsung or Kingston 

5 Οπτικό Μζςο  φνδεςθ: SATA DVD-RW 

6 Κάρτα Γραφικϊν  On board vga 

7 Δικτφωςθ  Ενςωματωμζνθ κάρτα δικτφου: Gigabit LAN Controller 
και 2θ κάρτα δικτφου Ενςφρματθ (1Gbps) Ethernet 

8 Θφρεσ  VGA,  HDMI, LAN (RJ45) port(s), USB 3.0 (blue), Audio 
jack(s) 

9 Σροφοδοτικό  Μζγιςτθ Ιςχφσ:≥  450 Watts 

 Ανεμιςτιρασ: 120mm. 

 PFC: Active PFC 

 80 Plus Bronze 
10 Κουτί  υνδζςεισ: USB, 

HDAudioMIC&Headphone,ψφξθ: 120mmx 1, 

 

 Δεκαεπτά (17) ανακαταςκευαςμζνων επιτραπζηιων ςτακερών Ηλεκτρονικών 

Τπολογιςτών  

ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΟ Η/Τ ΜΕ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

ΣΕΜ. 17 

Α/Α Είδοσ Σεχνικζσ Λεπτομζρειεσ (Hardware) 

1 Επεξεργαςτισ  ≥INTEL CORE I5-4570 

2 Μνιμθ  Σφποσ Τποςτθριηόμενθσ Μνιμθσ: DDR3 

 Χωρθτικότθτα:2 X 4GB (8GB) 

3 κλθρόσ Δίςκοσ  Σφποσ: SSD 

 Χωρθτικότθτα: ≥128GB 

 φνδεςθ: SATA III 6Gb/s 

 Καταςκευαςτισ:Samsung or Kingston or Adata or 
Apacer or Transcend 

4 Οπτικό Μζςο  φνδεςθ: SATA DVD-RW 

5 Κάρτα Γραφικϊν  On board vga 

6 Δικτφωςθ  Ενςωματωμζνθ κάρτα δικτφου Gigabit LAN 
Controller 

 Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ, το μοντζλο και θ αναλυτικι ςφνκεςθ του προςφερόμενου 
ςυςτιματοσ. 

 Εγκατεςτθμζνα Win10 Pro 64bit  

 

ΕΚΣΤΠΩΣΕ: 

Α/Α ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ  ΠΟΟΣΗΣΑ / ΣΕΜΑΧΙΟ 

1 Kyocera Ecosys P3145 dn Αςπρόμαυροσ 
Εκτυπωτήσ Laser 

1 

2 Brother HL-L5100DN 3 
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1.4 Θεζκηθό πιαίζηο  

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

1.  Σισ διατάξεισ του Ν.3329/2005 

2. Σο Ν.3580/07 (ΦΕΚ Α 134/18-6-2007) «Προμικειεσ Φορζων εποπτευομζνων από το Τπουργείο 
Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ» . 

3. Σο Ν.3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των 
κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» 
και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010). 

4. Σθν αρικμ.Π1/3305 τ.β. ΦΕΚ 1789/12-11-2010 «φναψθ εκτζλεςθ και διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςυμβάςεων προμθκειϊν, κατ’ εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 2 (παρ.5,12,13 και 16) του 
Ν.2286/95.  

5.  Σο Ν. 4281/2014 «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, οργανωτικά κζματα 
Τπουργείου οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014).  

6.  Σο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).  

7. Σθν υπϋ αρικ. 4658/06-09-2016 (ΦΕΚ 2937/Β/ϋ15-09-2016) περί ζγκριςθσ προγράμματοσ 
προμθκειϊν, υπθρεςιϊν και Φαρμάκων (Π.Π.Τ.Φ.Τ.) των εποπτευομζνων φορζων υγείασ για το 
ζτοσ 2015 (πιςτϊςεισ 2016-2017) με χρθματοδότθςθ του από τον τακτικό προχπολογιςμό το 
πρόγραμμα δθμοςίων επενδφςεων και λοιπζσ πθγζσ.  

8. Σο υπ’ αρικμ. 853/27-03-2018 ζγγραφο τθσ Εκνικισ Κεντρικισ Αρχισ Προμθκειϊν Τγείασ 
(Ε.Κ.Α.Π.Τ) ςφμφωνα με το οποίο  δεν απαιτείται ςφνταξθ και υποβολι προγράμματοσ 
προμθκειϊν και δφναται οι φορείσ να προχωροφν ςε διακιρυξθ διαγωνιςμϊν και ςφναψθ 
ςυμβάςεων, ωσ ανακζτουςεσ αρχζσ, για τθν προμικεια όλων των ιατροτεχνολογικϊν και 
αναλϊςιμων υλικϊν, με τθν εξαίρεςθ των κεντρικϊν διαγωνιςτικϊν διαδικαςιϊν. Οι ανακζτουςεσ 
αρχζσ οφείλουν να ςυντάξουν πίνακα προγραμματιςμοφ προμθκειϊν, ο οποίοσ εγκρίνεται από το 
αρμόδιο διοικθτικό όργανο (Διοικθτικό υμβοφλιο ι Διοικθτι)  για το τρζχον ζτοσ, χωρίσ να 
απαιτείται προθγοφμενθ ζγκριςθ του Τπουργοφ και δφναται να τροποποιείται αναλόγωσ.  

9. Σισ διατάξεισ του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ36/Α/9-03-2021)  

10. Σισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ όπωσ αυτζσ ςυντάχκθκαν από το Σμιμα Πλθροφορικισ του 
Νοςοκομείου μασ. 

11. Σθν υπ’ αρικμ. 440θ (κζμα 8ο) Απόφαςθ από τα Πρακτικά τθσ 28θσ/12-10-2022 υνεδρίαςθσ του 
Διοικθτικοφ υμβουλίου του Γ.Ν. Γρεβενϊν (ΑΔΑ Ψ5ΣΨ4690ΒΨ-ΡΚ1)  

12. Σισ άμεςεσ και επιτακτικζσ ανάγκεσ του Νοςοκομείου μασ 

 

1.5 Προζεζκία παραιαβής προζθορώλ θαη δηελέργεηα δηαγφληζκού  

Η καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ  Δευτζρα 28   Νοεμβρίου 2022  και ώρα 
14:30. 

Η θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ είναι θ 30/11/2022, θμζρα Σετάρτθ  και ώρα 10:00 , ςτο 
Γραφείο Προμθκειϊν από αρμόδια επιτροπι. 

ε περίπτωςθ που δεν πραγματοποιθκεί θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν τθν ωσ άνω θμζρα και ϊρα, θ 
αποςφράγιςθ μετατίκεται ςε νζα θμζρα και ϊρα με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχι, θ οποία κα 
αναρτθκεί ςτον ιςτότοπο τθσ ανακζτουςασ αρχισ  

Οι προςφορζσ μποροφν να υποβλθκοφν και με courier ι με ταχυδρομείο, άλλα πρζπει να ζχουν φτάςει 
ςτο Πρωτόκολλο Σθσ ανακζτουςασ αρχισ ζωσ τθν ανωτζρω θμζρα και ϊρα. 
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1.6 Γεκοζηόηεηα 

Σο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό  Μθτρϊο 
Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ )και ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Νοςοκομείου  www.nosgrevenon.gr   

1.7 Αρτές εθαρκοδόκελες ζηε δηαδηθαζία ζύλαυες  

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 Παράρτθμα Χ του Προςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Η τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ 

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

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

1.8 Γηθαίφκα σκκεηοτής  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα, ενϊςεισ προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά ςυνεταιριςμοί, κοινοπραξίεσ 
προμθκευτϊν. 

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

1.9 Κρηηήρηα Αλάζεζες   

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ φμβαςθσ  είναι θ πλζον ςυμφζρουςα προςφορά αποκλειςτικά  βάςει βζλτιςτθσ 
ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ 

2.1 Καηάρηηζε - Περηετόκελο Προζθορώλ 

2.2.1 Γεληθοί όροη σποβοιής προζθορώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ . 

Η 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. τθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το 
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ) ςτον οποίο πρζπει να 
αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα: 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

Σου ………………………….. 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΙΔΟΤ: ΣΑΘΕΡΟΙ ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΟΙ ΗΛΚΣΡΟΝΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ 

Ανακζτουςα Αρχι το ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
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Υρόλος ηζτύος ηφλ προζθορώλ  

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 
ζξι(6)μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ . 

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

Η ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, 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. τθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

2.4.7 Λόγοη απόρρηυες προζθορώλ 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται ςτο άρκρο 91 του Ν. 4412/2016 
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3.3 Καηαθύρφζε - ζύλαυε ζύκβαζες  

Η κατακφρωςθ γίνεται τελικά  ςτον Ανάδοχο με τθν πλζον ςυμφζρουςα  από οικονομικι άποψθ 
αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ, προςφορά. 

H κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ κα γίνει από το Δ του Γενικοφ Νοςοκομείου 
Γρεβενϊν και κα ανακοινωκεί ςε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ με κάκε πρόςφορα τρόπο επί αποδείξει.   

Μετά τθν ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ καταρτίηεται θ ςχετικι ςφμβαςθ. 

Η ςφμβαςθ καταρτίηεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 105 του Ν. 4412/2016 και ιςχφει για ζνα 
ζτοσ από τθν υπογραφι τθσ. Η ςφμβαςθ που περιλαμβάνει λεπτομερϊσ όλουσ τουσ όρουσ και τισ 
προχποκζςεισ για τθν υλοποίθςθ τθσ προμικειασ κακϊσ και τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ των 
ςυμβαλλόμενων μερϊν καταρτίηεται με βάςθ τθν κατακφρωςθ, τθν προςφορά και τθν διακιρυξθ κατά 
φκίνουςα ςειρά ιεραρχίασ και κατιςχφει αυτϊν πλθν κατάδθλων ςφαλμάτων ι παραδρομϊν. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ  του εγγράφου τθσ ςφμβαςθσ και μζςα ςε χρονικό διάςτθμα είκοςι (20) θμερϊν 
από τθν ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςζλκει για τθν υπογραφεί τθσ 
ςφμβαςθσ.  

Η υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο Ανάδοχοσ δεν προςζλκει να 
υπογράψει το ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για 
τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δϋτθσ 
παραγράφου 2 του άρκρου 103. 

Η ςφμβαςθ κα καταρτιςτεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα με βάςθ τουσ όρουσ που περιλαμβάνονται ςτθν 
διακιρυξθ και τθν προςφορά του Προμθκευτι, κα διζπεται από το ελλθνικό δίκαιο και δεν μπορεί να 
περιζχει όρουσ αντίκετουσ προσ το περιεχόμενο τθσ παροφςασ . 

Ειδικι ριτρα ακεραιότθτασ : κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο προςφζρων, ι οι νόμιμοι εκπρόςωποί 
του δεςμεφονται ότι ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ δεν ενζργθςαν 
ακζμιτα παράνομα ι καταχρθςτικά και ότι κα εξακολουκοφν να μθν ενεργοφν κατϋαυτόν τον τρόπο, κατά 
το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ αλλά και μετά τθ λιξθ αυτισ.   

Η ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε (άρκρο 202 του Ν. 4412/2016) όταν:  

Α. Παραδόκθκε ολόκλθρθ θ ποςότθτα ι εάν αυτι που παραδόκθκε ςε περίπτωςθ διαιρετοφ υλικοφ, 
υπολείπεται τθσ ςυμβατικισ κατά μζροσ που κρίνεται από τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ ωσ αςιμαντο.  

Β. παραλιφκθκε οριςτικά (ποςοτικά και ποιοτικά ) θ ποςότθτα που παραδόκθκε. 

Γ. Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν τυχόν κυρϊςεισ ι 
εκπτϊςεισ . 

Δ. Εκπλθρϊκθκαν και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και 
αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ . 

 

3.4 Δλζηάζεης  

ε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ είναι πζντε (5) 
θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα.  

Η ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ υποβάλλεται μζχρι πζντε (5) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ των προςφορϊν . 
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Ο προςφζρων, εφόςον δεν ζχει αςκιςει εμπροκζςμωσ τθν ζνςταςθ του άρκρου 127 του Ν. 4412/2016 
κατά τθσ διακιρυξθσ ι ζχει απορριφκεί θ ανωτζρω ζνςταςθ, κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ και 
ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και δεν δφναται με τθν προςφορά του ι με 
οποιονδιποτε άλλο τρόπο να αποκροφςει ευκζωσ ι εμμζςωσ τουσ ανωτζρω όρουσ. 

Η ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ οποία αποφαςίηει εντόσ προκεςμίασ 10 
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ζνςταςθσ . τθν περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ θ 
ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν. Με τθν άπρακτθ πάροδο των ανωτζρω προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. 
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ απαιτείται με τθν κατάκεςθ τθσ  ζνςταςθσ θ καταβολι 
παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου, ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ. Σο παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο  ζςοδο. Σο παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι ι μερικϊσ δεκτι από το αποφαςίηον όργανο. 

Οι οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται φια τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.  

3.5 Μαηαίφζε Γηαδηθαζίας 

Η 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.  

 

 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ  

ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ  

 

ΕΤΣΤΧΙΑ Π. ΚΑΠΑΣΟΤ  
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