
                                                       

ΕΟΟΘΡΛΞΘ ΔΘΠΣΞΦΑΨΛΑ                        ΕΩΦΩΥΑΝΞΣ ΨΑΠΕΛΣ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘΧ ΑΡΑΥΨΩΘΧ 

 

 

 

 

 

                                                       ΕΟΟΘΡΛΞΘ ΔΘΠΣΞΦΑΨΛΑ 

ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΩΓΕΛΑΧ 

3Θ ΩΓΕΛΣΡΣΠΛΞΘ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ 

ΓΕΡΛΞΣ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΣ ΓΦΕΒΕΡΩΡ 

Υεριοχι Χτρατοπζδου  Ψ.Ξ. 51100 Γρεβενά 
                                                                             Γρεβενά  23-02-2023 
                                                                            

 
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 02/2023 

Υρομικεια ειδϊν : α/α 1, 2, 10, 11, 14, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 

42, 43, 54,55,56,57,59,60,61, 62,63,69,72,74,76,77, 78, 80, 81, 85, 86, 87, 88,  89, 90, 91, 92, 93, 95, 

96,  97, 99, 100, 102, 103, 104,105, 106, 107, 109, 111, 112 " τθσ πράξθσ με τίτλο "ΥΦΣΠΘΚΕΛΑ 

ΛΑΨΦΣΨΕΧΡΣΟΣΓΛΞΣΩ ΞΑΛ ΟΣΛΥΣΩ ΕΣΥΟΛΧΠΣΩ ΓΛΑ ΨΘΡ ΞΑΟΩΨΘ ΑΡΑΓΞΩΡ ΨΣΩ Γ.Ρ.ΓΦΕΒΕΡΩΡ " 

με κωδικό MIS 5069379 

 





                                                                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ       ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

Σελίδα 2 

Υεριεχόμενα 

 

 

ΕΥΑΡΑΥΦΣΞHΦΩΘ 02/2023 ............................................................................................................................ 1 

ΔΛΕΚΡΣΪΧ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΣΪ ΑΡΣΛΞΨΣΪ ΔΛΑΓΩΡΛΧΠΣΪ ΓΛΑ ΨΘΡ .....ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΘΣ. 

ΥΦΣΠΙΚΕΛΑ  ΛΑΨΦΣΨΕΧΡΣΟΣΓΛΞΣΪ ΞΑΛ ΟΣΛΥΣΩ  ΕΣΥΟΛΧΠΣΪ ΓΛΑ ΨΛΧ ΑΡΆΓΞΕΧ ΨΣΩ  Γ. Ρ. ΓΦΕΒΕΡΪΡ  

ΠΖΧΩ ΨΣΩ Ε.Υ. «ΔΩΨΛΞΙ ΠΑΞΕΔΣΡΜΑ» ΨΣΩ ΕΧΥΑ 2014-2020» ΠΕ ΞΩΔΛΞΤΧ ΣΥΧ 5066850 

ΥΕΦΛΕΧΣΠΕΡΑ ................................................................................................................................................. 2 

ΑΡΑΚΕΨΣΩΧΑ ΑΦΧΘ ΞΑΛ ΑΡΨΛΞΕΛΠΕΡΣ ΧΩΠΒΑΧΘΧ ......................................................................................... 4 

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ ..................................................................................................................... 4 
1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ ........................................................................................................ 5 
1.3 ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ................................................ 5 
1.4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ..................................................................................................................................... 14 
1.5 ΡΟΘΕΣΜΙΑ ΡΑΑΛΑΒΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ .................................................................. 17 
1.6 ΔΘΜΟΣΙΟΤΘΤΑ ......................................................................................................................................... 17 
1.7 ΑΧΕΣ ΕΦΑΜΟΗΟΜΕΝΕΣ ΣΤΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΘΣ......................................................................................... 25 

2. ΓΕΡΛΞΣΛ ΞΑΛ ΕΛΔΛΞΣΛ ΣΦΣΛ ΧΩΠΠΕΨΣΧΘΧ .............................................................................................. 21 

2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ .............................................................................................................................. 21 
2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ................................................................................................................... 21 
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ φμβαςθσ .................................................................... 21 
2.1.3 Παροχι Διευκρινίςεων .................................................................................................................... 21 
2.1.4 Γλϊςςα ............................................................................................................................................ 22 
2.1.5 Εγγυιςεισ ......................................................................................................................................... 22 

2.2 ΔΛΞΑΛΩΠΑ ΧΩΠΠΕΨΣΧΘΧ - ΞΦΛΨΘΦΛΑ ΥΣΛΣΨΛΞΘΧ ΕΥΛΟΣΓΘΧ ............................................................. 24 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ..................................................................................................................... 30 
2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ....................................................................................................................... 30 
2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ .......................................................................................................................... 28 
2.2.4 Καταλλθλόλθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ ........................................................... 32 
2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια ................................................................................ 32 
2.2.6 Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα ............................................................................................ 33 
2.2.7 Πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ .............................. 39 
2.2.8 τιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων MN ................................................................................................. 34 
2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ .......................................................................................... 40 

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν .................................................... 40 
2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα ................................................................................................................... 40 

   2.3 ΚΙΤΘΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘΣ .................................................................................................................................. 45 
2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ .......................................................................................................................... 40 
2.3.2 Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν ........................................................................................ 46 

   2.4 ΚΑΤΑΤΙΣΘ - ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΡΟΣΦΟΩΝ ..................................................................................................... 46 
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν ................................................................................................ 46 
2.4.2 Χρόνοσ και Σρόποσ υποβολισ προςφορϊν ..................................................................................... 47 
2.4.3 Περιεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ- Σεχνικι Προςφορά» .................................. 48 
2.4.4 Περιεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Προςφορά» / Σρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν ................................................................................................................................................... 51 
2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν....................................................................................................... 53 
2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν ........................................................................................................ 52 

3. ΔΛΕΡΕΦΓΕΛΑ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΑΧ - ΑΛΣΟΣΓΘΧΘ ΥΦΣΧΦΣΦΩΡ .......................................................................... 54 





                                                                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ       ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

Σελίδα 3 

3.1 ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ ................................................................................................. 54 
3.1.1 Ηλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν ......................................................................................... 54 
3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν .................................................................................................................. 54 

3.2 ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ ΡΟΣΩΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΡΟΣΩΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ........ 56 
3.3 ΚΑΤΑΚΥΩΣΘ - ΣΥΝΑΨΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ............................................................................................................... 57 
3.4 ΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΡΟΣΩΙΝΘ ΔΙΚΑΣΤΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ...................................................................... 58 
3.5 ΜΑΤΑΙΩΣΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ............................................................................................................................. 60 

4. ΣΦΣΛ ΕΞΨΕΟΕΧΘΧ ΨΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ ........................................................................................................... 61 

4.1 ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ ................................................................................................................................................ 61 
4.1.1.ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ............................................................................................................................. 61 
4.1.2. ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ......................................................................................................................... 61 
4.2  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ .......................................................................................... 62 
4.3 ΠΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ .................................................................................................................. 62 
4.4 ΥΡΕΓΟΛΑΒΙΑ ........................................................................................................................................... 62 
4.5 ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΘΣ ............................................................................................ 62 
4.6 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΟΥΣ ΛΥΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ............................................................................................. 63 

5. ΕΛΔΛΞΣΛ ΣΦΣΛ ΕΞΨΕΟΕΧΘΧ ΨΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ .............................................................................................. 64 

5.1 ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ .................................................................................................................................. 64 
5.2 ΚΘΥΞΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΕΑ ΕΚΡΤΩΤΟΥ - ΚΥΩΣΕΙΣ ...................................................................................... 64 
5.3 ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΕΣ ΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΘ ΕΡΙΛΥΣΘ ΔΙΑΦΟΩΝ ................ 65 
5.4 ΔΙΚΑΣΤΙΚΘ ΕΡΙΛΥΣΘ ΔΙΑΦΟΩΝ .................................................................................................................... 66 

6. ΕΛΔΛΞΣΛ ΣΦΣΛ .......................................................................................................................................... 66 

6.1 ΡΑΑΔΟΣΘ ΥΛΙΚΩΝ - ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ ΥΛΙΚΩΝ .......................................................................................... 66 
6.2  ΡΑΑΛΑΒΘ ΥΛΙΚΩΝ - ΧΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΛΑΒΘΣ ΥΛΙΚΩΝ ......................................................................... 68 
6.3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΥΛΙΚΩΝ ................................................................................................................................ 69 
6.4 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ – SERVICE ........................................................................................................... 71 
6.5  ΑΡΟΙΨΘ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΘ......................................................................................... 69 
6.6 ΕΓΓΥΘΜΕΝΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ .......................................................................................................... 72 
6.7  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ- ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ .................................................................................. 73 
ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ... …76 
ΡΑΑΤΘΜΑ Βϋ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ .................................................................................................... 79 
ΡΑΑΤΘΜΑ Γϋ- ΡΙΝΑΚΑΣ  ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ (ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ) ............................................................................ 137 
ΡΑΑΤΘΜΑ Δϋ - ΡΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ................................................................................ 200 
ΡΑΑΤΘΜΑ Εϋ– ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ ............................................................................ 201 
ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΤϋ – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ............................................................................................................ 142 
ΡΑΑΤΘΜΑ Ηϋ – ΕΕΕΣ .................................................................................................................................... 215 





                                                                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ       ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

Σελίδα 4 

ΑΡΑΚΕΨΣΩΧΑ ΑΦΧΘ ΞΑΛ ΑΡΨΛΞΕΛΠΕΡΣ ΧΩΠΒΑΧΘΧ 

1.1 Χτοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

Επωνυμία Γ.Ν. «ΓΕΒΕΝΩΝ » 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΡΕΙΟΧΘ ΣΤΑΤΟΡΕΔΟΥ 

Ρόλθ ΓΕΒΕΝΑ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 51100 

Χϊρα1 ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS2 EL 531 

Τθλζφωνο 2462350311 

Φαξ 246250344 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  pros1@nosgrevenon.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ3 Ρολφηου Βαςιλικι  

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

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL)4 www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι 5  το Γενικό Νοςοκομείο Γρεβενϊν  (Ν.Ρ.Δ.Δ.) και ανικει ςτθν Υπουργείο 
Υγείασ 6 και ςτθν 3 ΥΡΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ). 

 

Ξφρια δραςτθριότθτα Α.Α.7 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ παροχι Υπθρεςιϊν Υγείασ 

 

Εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο  είναι το Ελλθνικό,  Ν.4412/2016 8 9  

Χτοιχεία Επικοινωνίασ 10  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν 
θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL) : μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του   ΟΡΣ Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.11 

β)     Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από : το Γραφείο Προμθκειϊν Γενικοφ Νοςοκομείου 
Γρεβενϊν τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: www.nosgrevenon.gr και από τθν 
προαναφερκείςα διεφκυνςθ: Θζςθ Ρεριοχι Στρατοπζδου, Τ.Κ. 51100 Γρεβενά, τθλ. 24623 
50311. 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nosgrevenon.gr/
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γ)        Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθ διεφκυνςθσ : www.promitheus.gov.gr 
του   ΟΡΣ Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.12 

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

1.2 Χτοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

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

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ13 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ  Υεριφζρεια Δυτικισ Πακεδονίασ , Κωδ. 
ΣΑ ΕΡ00510064. Θ δαπάνθ για τθν εν ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α.Ε : 9349.01 ςχετικι πίςτωςθ του 
προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2020 του Φορζα 14 του ποςοφ των 409.550,00€ 
(ςυμπεριλαμβανόμενου ΦΥΑ 24%). 

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Υιςτϊςεισ του Υρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων  

(αρικ. ενάρικ. ζργου 2020 ΕΥ00510064.) 

 

Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο υποζργο Ρο 11 τθσ Υράξθσ : "Ρρομικεια ειδϊν: α/α:1,2,10,11, 
14,22,23,25,27,28,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,54,55,56,57,59,60,61,62,63,69,72,74,76, 
77,78,80,81,85,86,87,88, 89,90,91,92, 93,95,96,97,99,100,102,103,104,10 5,106,107,109,111,112 " 
τθσ πράξθσ με τίτλο "ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΙΑΤΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΡΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ ΚΑΛΥΨΘ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΓΕΒΕΝΩΝ " με κωδικό MIS 5069379» θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό 
Ρρόγραμμα Δυτικι Μακεδονία 2014-2020 ςτον Άξονα Ρροτεραιότθτασ 9 «Προϊκθςθ τθσ 
κοινωνικισ ζνταξθσ και καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ και κάκε διάκριςθσ (ΕΣΠΑ)» με βάςθ τθν 
απόφαςθ ζνταξθσ με αρ. πρωτ. 3597/04-11-2020  του Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Μακεδονίασ  
ΑΔΑ:ΩΣ5ΔΛΨ-ΤΞΟ και ζχει λάβει κωδικό MIS 506937915. Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από 
τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ) και από εκνικοφσ πόρουσ 
μζςω του ΡΔΕ16. 

Θ επιλζξιμθ δθμόςια δαπάνθ για τον υπολογιςμό τθσ ςτιριξθσ τθσ Ζνωςθσ ανζρχεται ςε 
409.550,00€ ςυμπ. Φ.Π.Α 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ αναβάκμιςθ και εκςυχρονιςμόσ ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ 

τμθμάτων του Νοςοκομείου Γρεβενϊν , Ειδικότερα Ρακολογικι – Χειρουργικι Κλινικι , Μαιευτικι / 

Γυναικολογικι Κλινικι, Ραιδιατρικι Κλινικι, Καρδιολογικι Kλινικι, , ΤΕΡ, BOX Εξεταςτιριο Βραχεία 

COVΙD- Θάλαμοσ νοςθλείασ COVΙD  ,Μικροβιολογικό   , Αιμοδοςία ,ΜΤΝ , Χϊροσ πλυντθρίων, 

Μαγειρία , Νεκροτομείο  για τισ ανάγκεσ του Γ.Ν. Γρεβενϊν , ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 

                                                           
 
 
 
 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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409.550,00€ (ςυμπ. Φ.Π.Α.24%), με κριτήριο κατακφρωςησ την πλζον ςυμφζρουςα από 

οικονομική άποψη προςφορά, αποκλειςτικά μόνο βάςει βζλτιςτησ ςχζςησ ποιότητασ-τιμήσ  

(ςυμφερότερη προςφορά) 

Σα προσ προμόθεια εύδη κατατϊςςονται ςτουσ ακόλουθουσ κωδικούσ του Κοινού Λεξιλογύου 
δημοςύων ςυμβϊςεων (CPV),  και ςυμπληρωματικού CPV όπωσ ςτον παρακϊτω Πύνακα 1: 

 

α/α 
CPV ΣΎΠΟ ΜΗΦΑΝΫΜΑΣΟ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΌΣΗΣΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
 ΦΨΡΙ ΥΠΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΜΟ ΜΕ 
ΥΠΑ 24% 

1 
38651600-9 Θερμικό Κϊμερα  τεμ. 2 

 

56.451,61€ 
70.000,00€ 

2 
44211000 

Προκαταςκευαςμϋνοσ 
Οικύςκοσ Διαλογόσ  

τεμ. 
1 

 

20.161,29€ 25.000,00€ 

10 
33141620-2 Πιεςόμετρα 

τεμ. 
10 

645,16 € 
800,00€ 

11 
39150000-8 

Διαχωριςτικϊ Παραβϊν με  
PLEXYGLASS 

τεμ. 
10 

2.419,35 € 
3.000,00€ 

14 

33141620-2 Υυγόκεντροσ 32 θϋςεων 

τεμ. 

 

 

 

 

1 

4.032,26 € 

5.000,00€ 

22 
33157400-9 Αναπνευςτόρασ Υορητόσ 

(Διακομιδόσ) 

τεμ. 
1 

4.032,26 € 
5.000,00€ 

23 
33192300-5 Σροχόλατο Υαρμϊκων 

τεμ. 
6 

4.838,71 € 
6.000,00 € 

25 

 33172200 

AMBU MASK ΑΚΟΤ 
Ανϊνηψησ με Ρεζερβουϊρ 

Οξυγόνου που να 
Αποςτειρώνονται 

τεμ. 

2 

241,94 € 
300,00 € 

27 

33141620-2 

Μηχϊνημα 
Διαςταυρώςεων: 

Υυγόκεντροσ, 
Επωαςτόρασ, Δοςομετρικό  

Πιπϋτα 

τεμ. 

1 

16.129,03 € 
20.000,00 € 

28 
45200000-9 Χυκτικόσ Θϊλαμοσ 

Νεκρών 

τεμ. 
1 

6.451,61 € 
8.000,00 € 
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30 
30213300-8 Ηλεκτρονικού Τπολογιςτϋσ  

τεμ. 
25 

12.096,77 € 
15.000,00 € 

32 
30211000-1 SERVER 

τεμ. 
1 

9.677,42 € 
12.000,00€ 

33 

48620000-0 

Λειτουργικό ύςτημα 
WINDOWS 2019, 

STANDARD EDITION  
LICENCED ALL CORES 

τεμ. 

1 

 

2.822,58€ 3.500,00€ 

34 
48310000-4 Λογιςμικό Εικονοπούηςησ  

τεμ. 
1 

967,74 € 
1.200,00€ 

35 
30231000-7 Οθόνεσ Η/Τ 

τεμ. 
10 

1.209,68 € 
1.500,00€ 

36 
33197000-7 

SAS 4TB. 3,5΄΄ με tray 

 

τεμ. 
2 

564,52 € 
700,00€ 

37 
33197000-7 Πολυμηχϊνημα  

τεμ. 
4 

1.290,32 € 
1.600,00€ 

38 
30232100 Εκτυπωτϋσ LASER 

τεμ. 
5 

806,45 € 
1.000,00€ 

39 
30231320-6 TABLET 

τεμ. 
5 

1.008,06 € 
1.250,00€ 

40 
30231320-6 LAPTOP 

τεμ. 
3 

1.935,48 € 
2.400,00 

41 
429622000-7 Υωτοτυπικό Μηχϊνημα  

τεμ. 
1 

10.483,87 € 
13.000,00€ 

42 

32234000-2 

Κϊμερα Επιτόρηςησ 
Θαλϊμων COVID19  με 

Δυνατότητα Νυχτερινόσ 
Λειτουργιϊσ  

τεμ. 

5 

403,23 € 

500,00€ 

43 
30231300-0 Οθόνη Επιτόρηςησ 

Θαλϊμων COVID19   

τεμ. 
1 

241,94 € 
300,00 € 

54 
42959000-3 Επαγγελματικό Ηλεκτρικό 

Πλυντόριο Πιϊτων 

τεμ. 
1 

7.258,06 € 
9.000,00€ 

55 
44211110-6 Θϊλαμοσ Βιολογικόσ 

Αςφϊλειασ Σϊξησ ΙΙ 

τεμ. 
1 

12.096,77 € 
15.000,00€ 

56 
33141620-2 

ύςτημα Σαχεύασ 
Ανύχνευςησ με τη Μεθοδο 

REAL TIME PCR 

τεμ. 
1 

24.193,55 € 
30.000,00€ 
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57 

33141620-2 

Υυγόκεντροσ ωληναρύων 
με Ξεχωριςτό Κϊλυμμα 

Βιολογικόσ Αςφϊλειασ 32  
Θϋςεων  

τεμ. 

2 

9.032,26 € 

11.200,00€ 

59 
33121000-7 Φειρολαβό Αεροτούρ  

τεμ. 
1 

725,81 € 
900,00€ 

60 
33121000-7 Φειρολαβό Μικροτούρ 

τεμ. 
1 

564,52 € 
700,00€ 

61 
33130000-0 

υςκευό Εξωτερικόσ 
Αναρρόφηςησ 
Αερολύματοςσ 

τεμ. 
1 

806,45 € 
1.000,00€ 

62 
33130000-0 Ηλεκτροτόμοσ  

τεμ. 
1 

1.048,39 € 
1.300,00€ 

63 
33130000-0 

Κλύβανοσ Ξηρϊσ 
Θερμότητασ 

Αποςτεύρωςησ Εργαλεύων  

τεμ. 
1 

725,81 € 
900,00€ 

69 
33112100-9 

Κϊμερα βρογχοςκοπύου με 
αναλώςιμο ανταλλακτικό 

μύασ χρόςησ 

τεμ. 
1 

6.451,61 € 
8.000,00 € 

72 
33181100-3 Μηχϊνημα φλεβοφλεβικόσ 

αιμοδιαδιόθηςησ 

τεμ. 
1 

14.516,13 € 
18.000,00€ 

74 
42122410-7 Αντλύεσ εντερικόσ ςύτιςησ 

τεμ. 
3 

4.838,71 € 
6.000,00 € 

76 
33182210-4 Προςωρινόσ βηματοδότησ 

τεμ. 
2 

4.838,71 € 
6.000,00 € 

77 
33157000-5 Αναπνευςτόρεσ φορητού 

(Διακομιδόσ) 

τεμ. 
1 

4.032,26 € 
5.000,00 € 

78 
3317000-2 ετ διαςωλόνωςησ 

τεμ. 
3 

1.209,68 € 
1.500,00€ 

80 
33123000-8 ανύδα αυτόματων 

ςυμπιϋςεων 

τεμ. 
1 

12.096,77 € 
15.000,00€ 

81 
33157000-5 Helmet C-PAP 

τεμ. 
10 

1.451,61 € 
1.800,00€ 

85 

33141620-2 

Ambu mask αςκούσ 
ανϊνηψησ με ρεζερβουϊρ 

οξυγόνου που να 
αποςτειρώνονται 

τεμ. 

4 

483,87 € 

600,00€ 

86 
39143112-4 Αεροςτρώματα 

κατϊκλιςησ 

τεμ. 5 

806,45 € 
1.000,00€ 
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87 
39515000-5 Διαχωριςτικό παραβϊν 

τεμ. 4 

1.935,48 € 
2.400,00€ 

88 
33152000-0 Κλύβανοσ Flash 

τεμ. 1 

4.032,26 € 
5.000,00 € 

89 
33141620-2 Μηχανόματα Τπερθερμύασ 

Τποθερμύασ 

τεμ. 2 

11.290,32 € 
14.000,00€ 

90 
44411300-7 Νιπτόρασ πλύςησ με 

φωτοκύτταρο ΜΑΥ 

τεμ. 2 

3.225,81 € 
4.000,00€ 

91 
39313000-9 Ντουλϊπεσ  2Φ0.45Φ2.5 

τεμ. 3 

12.096,77 € 
15.000,00€ 

92 39313000-9 

ύνθεςη ερμϊρια νοςηλύασ 

τεμ. 1 

6.451,61 € 
8.000,00 € 

93 39313000-9 
ύνθεςη ραφιϋρα 

λινοθόκησ 

τεμ. 1 

4.838,71 € 
6.000,00 € 

95 39313000-9 Σροχόλατη 
τραπεζοτουαλϋτα για 

ΜΑΥ 

τεμ. 3 

1.209,68 € 
1.500,00€ 

96 39313000-9 

Σροχόλατο αλλαγών 

τεμ. 3 

4.838,71 € 
6.000,00 € 

97 39313000-9 

Σροχόλατο απορριμμϊτων 

τεμ. 3 

1.209,68 € 
1.500,00€ 

99 39313000-9 

Σροχόλατο ΚΑΡΠΑ 

τεμ. 1 

1.774,19 € 
2.200,00€ 

100 39313000-9 
Σροχόλατο μεταφορϊσ 

καθαρού ιματιςμού 

τεμ. 2 

2.419,35 € 
3.000,00€ 

102 39313000-9 
Σροχόλατο ακϊθαρτο 

ιματιςμού διπλό 

τεμ. 1 

403,23 € 
500,00€ 

103 39313000-9 

Σροχόλατο Mayo 

τεμ. 1 

806,45 € 
1.000,00€ 

104 39313000-9 
Automatic shoe cover 

Dispenser 

τεμ. 1 

1.209,68 € 
1.500,00€ 

105 
34000000-7 Σροχόλατο μηχανημϊτων 

τεμ. 2 

1.612,90 € 
2.000,00€ 
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ΟΛΑ ΣΑ ΠΑΡΑΚΑΣΨ ΕΙΔΗ ΕΞΑΙΡΟΤΝΣΑΙ   ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΑΡ, 2.2.7 ΥΦΣΨΩΥΑ ΔΛΑΧΦΑΟΛΧΘΧ ΥΣΛΣΨΘΨΑΧ 
ΞΑΛ ΥΦΣΨΩΥΑ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΛΞΘΧ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ISO ΨΘΧ ΥΑΦΣΩΧΑΧ ΔΛΑΞΘΦΩΘΧ.  

Για το παρακάτω είδοσ   Εγγφςη Καλήσ λειτουργίασ ≥1 ζτοσ   : 

 (41) Υωτοτυπικό Μηχϊνημα 

 Για τα παρακάτω είδη  Εγγφςη Καλήσ λειτουργίασ ≥2 ζτη  : 

 (32) SERVER 

 (33) Λειτουργικό ύςτημα WINDOWS 2019, STANDARD EDITION  LICENCED ALL CORES 

 (34) Λογιςμικό Εικονοπούηςησ 

 (36) SAS 4TB. 3,5΄΄ με tray 

 (37) Πολυμηχϊνημα 

 (39) TABLET 

 (40) LAPTOP 

 (42) Κϊμερα Επιτόρηςησ Θαλϊμων COVID19  με Δυνατότητα Νυχτερινόσ Λειτουργιϊσ 

 (43) Οθόνη Επιτόρηςησ Θαλϊμων COVID19   

 Για τα παρακάτω είδη  Εγγφςη Καλήσ λειτουργίασ ≥3 ζτη  : 

 (30) Ηλεκτρονικού Τπολογιςτϋσ 

106 
30213300-8 Ηλεκτρονικόσ υπολογιςτόσ 

τεμ. 3 

2.419,35 € 
3.000,00€ 

107 
30120000-6 Πολυμηχϊνημα εκτυπωτόσ 

/ SCANNER 

τεμ. 3 

483,87 € 
600,00€ 

109 
30231000-7 Οθόνη προβολόσ LCD 40-

48 inches 

τεμ. 1 

403,23 € 
500,00€ 

111 
33141620-2 Νεφελοποιητόσ  Υορητόσ 

 3 

1.209,68 € 
1.500,00€ 

112 
33168100-6 Λαρυγγοςκόπιο Χυχρού 

Υωτιςμού 

 2 

322,58 € 
400,00€ 

 

  

  

ΤΝΟΛΟ  330.282.24 € 

 

409.550,00€ 
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 (35) Οθόνεσ Η/Τ 

 (38) Εκτυπωτϋσ LASER 

 

Ο χρόνοσ παρϊδοςησ των  ειδών  ορύζεται ςε ενενόντα  (90) ημϋρεσ  από την 

ημερομηνύα υπογραφόσ τησ ςύμβαςησ. 

Ρροςφορζσ μποροφν να υποβάλλονται για το ςφνολο τθσ υπό ανάκεςθ προμικειασ ι και για μζροσ 
των υπό προμικεια ειδϊν (αλλά για το ςφνολο τθσ ηθτοφμενθσ ποςότθτασ ανά είδοσ).  

Προςφορϋσ που υποβϊλλονται για μϋροσ τησ ζητούμενησ ανϊ εύδοσ ποςότητασ θα 
απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ.  

 
Η εκτιμώμενη αξύα τησ ςύμβαςησ ανϋρχεται ςτο ποςό των 409.550,00€ ςυμπεριλαμβανομϋνου 
ΥΠΑ 24 % (προώπολογιςμόσ χωρύσ ΥΠΑ: 330.282,24 € με ΥΠΑ :79.267,76). 

 

Η ςύμβαςη θα ανατεθεύ με το κριτόριο τησ πλϋον ςυμφϋρουςασ από οικονομικό ϊποψη 
προςφορϊσ, βϊςει  τησ βϋλτιςτησ ςχϋςη ποιότητασ – τιμόσ 

 ανϊ εύδοσ. 

 

1.4 Κεςμικό πλαίςιο 

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

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει ζωσ ςιμερα, 

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

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

4. 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,  

5. 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»,  

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

7. του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ 
και οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ», 
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8. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύςταςη ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων Συμβϊςεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων Συμβϊςεων…»,  

9. Σου Ν.4782/2021 (Α’36) «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοπούηςη και αναμόρφωςη του 
ρυθμιςτικού πλαιςύου των δημοςύων ςυμβϊςεων, ειδικότερεσ ρυθμύςεισ προμηθειών 
ςτουσ τομεύσ τησ ϊμυνασ και τησ αςφϊλειασ και ϊλλεσ διατϊξεισ για την ανϊπτυξη, τισ 
υποδομϋσ και την υγεύα».  

10. Σου Ν.3310/2005 (Α' 30) “Μϋτρα για τη διαςφϊλιςη τησ διαφϊνειασ και την αποτροπό 
καταςτρατηγόςεων κατϊ τη διαδικαςύα ςύναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων” για τη 
διαςταύρωςη των ςτοιχεύων του αναδόχου με τα ςτοιχεύα του Ε..Ρ., του π.δ/τοσ 
82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοπούηςη  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που 
μετϋχουν ςτισ διαδικαςύεσ ανϊληψησ ϋργων ό προμηθειών του Δημοςύου ό των νομικών 
προςώπων του ευρύτερου δημόςιου τομϋα», τησ κοινόσ απόφαςησ των Τπουργών 
Ανϊπτυξησ και Επικρατεύασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικϊ με τα ‘’Δικαιολογητικϊ 
για την τόρηςη των μητρώων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιόθηκε με το 
ν.3414/2005’’, καθώσ και τησ απόφαςησ του Τφυπουργού Οικονομύασ και Οικονομικών 
με αριθμ.1108437/2565/ΔΟ/2005 (Β΄ 1590) “Καθοριςμόσ χωρών ςτισ οπούεσ 
λειτουργούν εξωχώριεσ εταιρύεσ” 

11. 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”, 

12. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο 

νομαρχιακό και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,  

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

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

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

16. του άρκρου 4 του π.δ. 118/2007 (Αϋ150), 

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

18.  του π.δ 80/2016 (Αϋ 145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”, 

19. του π.δ. 39/2017 «Κανονιςμόσ εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ 
Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν», 

20. τθσ με αρικμ. 1191/22-3-2017 (Β 969) Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ των Υπουργϊν 
Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων «Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου 
υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ 
Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν (Α.Ε.Π.Π.), κακϊσ και των λοιπϊν λεπτομερειϊν 
εφαρμογισ τθσ παρ.3, του άρκρου 350 του ν. 4412/2016», 

21. τθσ με αρικμ. 57654/23-5-2017 (Β’ 1781) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
(Κ.Η.Μ.ΔΗ..)», 

22. τθσ με αρικμ. 56902/215/2-6-2017 (Β’ 1924) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ 
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)», 
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23. Τισ διατάξεισ του άρκρου 264 του  υπϋαρικμ. Ν.4738/2020 (Α207) «τροποποίθςθ του 
άρκρου 73 του Ν. 4412/2016». 

 

      ΑΠΟΥΑΕΙ-ΕΓΓΡΑΥΑ : 

1. του υπ’ αρικμ. 2213/13-11-2019 εγγράφου τθσ 3θσ Υγειονομικισ Ρεριφζρειασ Μακεδονίασ-
Διεφκυνςθ Τεχνικισ Υπθρεςίασ, «Υποβολι προτάςεων για τθν προμικεια  
ιατροτεχνολογικοφ  και λοιποφ εξοπλιςμοφ, για τθν  αντιμετώπιςη τησ πανδημύασ  COVID 
19 ςτθν Ε.Ρ. «Δυτικι Μακεδονία» για τισ προγραμματικζσ περιόδουσ 2014-2020.  

2. Τθν υπ’ αρικμ, 1623/22-05-2020 Ρρόςκλθςθ για τθν υποβολι προτάςεων ςτο 
επιχειρθςιακό πρόγραμμα «Δυτικι Μακεδονία» (Κωδικόσ Ρρόςκλθςθσ 117/ΑΑ ΟΡΣ 
ΕΣΡΑ:4322, Ζκδοςθ 1/0) τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ ΕΡ Ρεριφζρειασ Δυτικισ 
Μακεδονίασ (ΑΔΑ :ΨΡ07ΛΨ-ΛΛΔ) 

3. Σην υπ’ αριθμ.Α3γ/Γ.Π.οικ.31648/28-05-2020 εγκύκλιο του Τπουργεύου Τγεύασ 
«Αποφϊςεισ ϋγκριςησ ςκοπιμότητασ για την προμόθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλιςμού» 
(ΑΔΑ 73ΣΧ465ΥΤΟ-Ι9)  

4. Σην υπ’ αριθμ.1420η/Α.Π.35411/14-07-2020 (ΑΔΑ: 699ΔΟΡΕΕΠ-ΝΒΙ)  Απόφαςη του 
Διοικητό τησ 3ησ ΤΠΕ (Μακεδονύασ) περύ «Έγκριςη ςκοπιμότητασ για την προμόθεια 
ιατροτεχνολογικού εξοπλιςμού για τισ ανϊγκεσ του Γ.Ν.Γρεβενών μϋςω του Ε.Π. «Δυτικό 
Μακεδονύα 2014-2020», με την οπούα μεταξύ ϊλλων αποφαςύςτηκε , η υποβολό 
πρόταςησ ϋνταξησ και χρηματοδότηςησ τησ πρϊξησ με τύτλο «Προμόθεια 
ιατροτεχνολογικού και λοιπού εξοπλιςμού για την κϊλυψη αναγκών του 
Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΨΝ» ςυνολικού προώπολογιςμού 1.551.940,00€ (με ΥΠΑ) από το 
Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα «Δυτικό Μακεδονύα» 2014-2020 τησ Περιφϋρειασ Δυτικόσ 
Μακεδονύασ, με δικαιούχο και φορϋα διενϋργειασ των διαγωνιςμών το Γενικό 
Νοςοκομεύο ΓΡΕΒΕΝΨΝ, καθώσ εύναι ενεργό πλϋον η ςχετικό πρόςκληςη.  

 
1. Σην υπ’ αριθμ. 256η/31-07-2020 Απόφαςη Δ  «Τποβολό Πρόταςησ ϋνταξησ του ϋργου 

με τύτλο Προμόθεια Ιατροτεχνολογικού και λοιπού  εξοπλιςμού για τισ αναγκεσ του  
Γενικού Νοςοκομεύου Γρεβενών ςτο ΕΠΑ 2014-2020» (ΑΔΑ:ΧΙ1Χ4690ΒΧ-6Ε6) 

2. Τθν αρικμ. πρωτ. 3597/04-11-2020 Απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Μακεδονίασ 
«Ζνταξθ τθσ Ρράξθσ « ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΙΑΤΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΚΑΙ ΛΟΙΡΟΦ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ 
ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ ΚΑΛΥΨΘ  ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΓΕΒΕΝΩΝ  με Κωδικό ΟΡΣ 5066850 
ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Δυτικι Μακεδονία 2014-2020» 

3. Τθν με αρικμ πρωτ.168710/25-11-2020(ΑΔΑ:66ΔΑ7ΛΨ-6ΑΡ) απόφαςθσ του Ρεριφερειάρχθ 
Δυτ. Μακεδονίασ «Οριςμόσ υπολόγου ζργων τθσ ΣΑΕΡ 005/1» 

4. Σην υπ΄αριθμ. 202η /2020 (Ορθό επανϊληψη) ,με ΑΔΑ:6ΝΥΞ4690ΒΧ-ΗΨΡ Απόφαςη 
τησ 17ησ /24-06-2020 (θϋμα 10ο Η.Δ.) υνεδρύαςησ Δ.. περύ «΄Εγκριςη ςκοπιμότητασ 
για την προμόθεια ιατροτεχνολογικού και λοιπού  εξοπλιςμού για τισ ανϊγκεσ του  
Γενικού Νοςοκομεύου Γρεβενών, ςυνολικού προώπολογιςμού 1.551.940,00 € ςυμπ. 
Υ.Π.Α., με ςκοπό την υποβολό πρόταςησ ςτο Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα «Δυτικό 
Μακεδονύα» ΕΠΑ 2014-2020 Ωξονασ Προτεραιότητασ 9 «Προώθηςη τησ κοινωνικόσ 
ϋνταξησ και καταπολϋμηςη τησ φτώχειασ και κϊθε διϊκριςησ (ΕΣΠΑ)»,Κωδικόσ 
Πρόςκληςησ : 117, με τύτλο: «Δρϊςεισ ενύςχυςησ των Τπηρεςιών Τγεύασ για την 
αντιμετώπιςη τησ πανδημύασ  COVID 19».  

5. Σην 3η/28-05-2020 επικαιροποιημϋνη ϋκδοςη του «Εγχειριδύου Διαδικαςιών 
Διοικητικόσ Ικανότητασ», του Γενικού Νοςοκομεύου Γρεβενών, για χρηματοδοτούμενα 
ϋργα τησ προγραμματικόσ περιόδτου 2014-2020, όπωσ αυτό ςυντϊχθηκε από τισ 
Διοικητικό-Οικονομικό Τπηρεςύα του Νοςοκομεύου.  
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6. Σην υπ΄αριθμ.163/2020 (ΑΔΑ: ΧΓΦ4690ΒΧ-ΙΜΚ) Απόφαςη τησ 13ησ /28-05-2020 
(θϋμα 20ο Η.Δ. ) υνεδρύαςησ Δ.. του Γ.Ν.Γρεβενών, περύ «Ϊγκριςη επικαιροπούηςησ 
και εφαρμογόσ του «Εγχειριδύου Διαδικαςιών Διοικητικόσ Ικανότητασ» (Ϊκδοςη:3η/28-
05-2020), για ςυγχρηματοδοτούμενα ϋργα ΕΠΑ 

7. Τθν υπϋαρικμ. 139θ /11-05-2020 (ΑΔΑ:6ΗΟ946ΒΨ-07) Απόφαςθ του Δ.Σ. του 
Γ.Ν.Γρεβενϊν, με τθν οποία ςυγκροτικθκε θ αρμόδια 5/μελθσ Επιτροπι του 
Νοςοκομείου, με ςκοπό τθ ςφνταξθ τεχνικϊν προδιαγραφϊν για τθν προμικεια 
ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ, μζςω ΕΣΡΑ 

8. Σο υπ’ αριθμ 108176/06-08-2020 (κωδ.ΟΠ 5069379) Σεχνικό Δελτύο για την  
προμόθεια ιατροτεχνολογικού και λοιπού  εξοπλιςμού για τισ ανϊγκεσ του Γ.Ν. 
Γρεβενών μϋςω ΕΠΑ 2014-2020. 

9. Σην αριθμ. 6461/29-06-2020 πρώτη 1η Διαβούλευςη τεχνικών προδιαγραφών  
10. Tην αριθμ. 7280η/21-07-2020 δεύτερη 2η Διαβούλευςη τεχνικών προδιαγραφών. 
11. Τθν υπϋαρικμ. 218θ /03-07-2020 (ΑΔΑ:ΩΘΦ4690ΒΨ-ΟΒΨ) Απόφαςθ του Δ.Σ. του 

Γ.Ν.Γρεβενϊν «Επικαιροπούηςη ϋνταξησ ειδών ιατροτεχνολογικού και λοιπού 
εξοπλιςμού για το Γενικό Νοςοκομεύο Γρεβενών, με ςκοπό την υποβολό πρόταςησ ςτο 
Ε.Π. «Δυτικό Μακεδονύα» ΕΠΑ 2014-2020 ΄Αξονασ Προτεραιότητασ 9 «Προώθηςη τησ 
Κοινωνικόσ ϋνταξησ και καταπολϋμηςη τησ φτώχειασ και κϊθε διϊκριςησ (ΕΣΠΑ)», 
Κωδικόσ  Πρόςκληςησ:117, με τύτλο «Δρϊςεισ ενύςχυςησ των Τπηρεςιών Τγεύασ για την 
αντιμετώπιςη τησ επιδημύασ λόγω COVID 19» 

1. Σην υπ΄αριθμ.  255η /31-07-2020 ( ΑΔΑ:6ΡΕ4690ΒΧ-ΦΜΓ) Απόφαςη του Διοικητικού 
υμβουλύου ΄΄Ϊγκριςη τεχνικών προδιαγραφών , για την προμόθεια ιατροτεχνολογικού 
και λοιπού εξοπλιςμού ΄΄ για τισ ανϊγκεσ του Γ.Ν. Γρεβενών μϋςω ΕΠΑ 2014-2020΄΄ 

2. Σην υπ΄αριθμ. 45η /27-01-2021 (ΑΔΑ :9ΕΥΣ4690ΒΧ-Ι4Γ) Απόφαςη του Διοικητικού 
υμβουλύου  «Σροποπούηςη  τησ υπ΄αριθμ 218θ /11-05-2020 (ΑΔΑ:6ΗΟ946ΒΨ-07) 
Απόφαςθ του Δ.Σ. του Γ.Ν.Γρεβενϊν 

3. Σην υπ΄αριθμ.120η/26-03-2021 (ΑΔΑ:Ψ82Τ4690ΒΧ-Κ3Μ) Απόφαςη τησ  Διοικητριασ  
του Γ.Ν. Γρεβενών για τη ςυγκρότηςη, κατόπιν κλόρωςησ, τησ Επιτροπόσ διενϋργειασ 
του διαγωνιςμού για το ϋργο « Προμόθεια  Ιατρομηχανολογικού και λοιπού  Εξοπλιςμού 
για το Γενικό Νοςοκομεύο Γρεβενών του Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ «Δυτικόσ 
Μακεδονύασ 2014-2020» με τύτλο: «Δρϊςεισ επϋκταςησ και αναβϊθμιςησ υποδομών 
Α΄θμιασ και Β΄θμιασ υγεύασ».  

4. Σην υπ΄αριθμ, 3570/29-03-2022 (22DIAB000024202) Διαβουλευςη για το εύδοσ (55) 
Θϊλαμοσ Βιολογικόσ Αςφϊλειασ Σϊξησ ΙΙ 

5. Σην υπ΄αριθμ. 185/05-05-2022 (ΑΔΑ:6ΕΛ04690ΒΧ-Φ0Ν)Απόφαςη του Δ εγκριςη του 

υπ΄αριθμ 3517/28-03-22 Πρακτικού τησ επιτροπόσ τεχνικών προδιαγραφών για το 

εύδοσ (55) Θϊλαμοσ Βιολογικόσ Αςφϊλειασ Σϊξησ ΙΙ. 

6. Σην υπ΄αριθμ, 4765/15-11-2022 Ρροζγκριςθ δθμοπράτθςθσ για το υποζργο 11 με τίτλο 
"Ρρομικεια ειδϊν : α/α 1,2,10,11,14,22,23,25,27,28,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41, 
42,43,54,55,56,57,59,60,61,62,63,69,72,74,76,77,78,80,81,85,86,87,88,89,90,91,92,93, 95, 
96,97,99,100,102,103,104,10 5,106,107,109,111,112 " τθσ πράξθσ με τίτλο "ΡΟΜΘΘΕΙΑ 
ΙΑΤΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΡΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ ΚΑΛΥΨΘ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ 
Γ.Ν.ΓΕΒΕΝΩΝ " με κωδικό MIS 5069379 

7. Την Υπ’ αριθμ. 125/1763/13-02-2023 ( ΑΔΑ:9ΦΘΔ4690ΒΨ-3Ω3) ανϊληψησ υποχρϋωςησ 

δϋςμευςησ ποςού  οικονομικού ϋτουσ 2023 του Φορϋα ποςού 409.550,00€ 

8. Σην αριθ. 56 /09-02-2023(ΑΔΑ:9Δ9Π4690ΒΧ-7ΔΦ) απόφαςη του Δ.. με την οπούα 
εγκρύνεται η Επαναπροκόρυξη  του  ηλεκτρονικού διεθνούσ δημόςιου ανοικτού 
διαγωνιςμού ςύμφωνα με την πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ 
βϊςει βϋλτιςτησ ςχϋςησ ποιότητασ τιμόσ ανϊ εύδοσ ,για την  προμόθεια και εγκατϊςταςη 
ιατροτεχνολογικού εξοπλιςμού και με κωδικούσ CPV: 45215130-7, CPV:33141620-2, 
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CPV:33157400-9, CPV:33172200, CPV: 3951000-5, CPV:33192300-5, CPV:45200000-9, 
CPV:33167000-8, CPV:30213300-8, CPV:30211000-1,CPV:48620000-0, CPV:48310000-
4, CPV:30231000-7, CPV:33157000-5, CPV:33197000-7 CPV:30232100, CPV: 30231320-
6, CPV:42962000-7, CPV:302313300-0, CPV:42959000-3, CPV: 44211110-6, 
CPV:421224410-7, CPV:33181100-3, CPV:33121000-7, CPV:33130000-0,  
CPV:33144710-8,   CPV:3317000-2,  CPV: 33112100-9, CPV: 39143112-4    CPV: 
33168100-6,   CPV:  33152000-0,  CPV:44411300-7,    CPV: 39313000-9,  για τισ ανϊγκεσ 
του Νοςοκομεύου Γρεβενών. 

9. Σην υπ’ αρύθμ. 328/31-01-2023 Απόφαςη Προϋγκριςησ Δημοπρϊτηςησ τησ Δ.Α. με την 
υπ΄αριθμ56 /09-02-2023(ΑΔΑ:9Δ9Π4690ΒΧ-7ΔΦ) απόφαςη του Δ.. του Νοςοκομεύου 
εγκρύθηκε το τεύχοσ δημοπρϊτηςησ – διακόρυξησ του ανωτϋρου διαγωνιςμού . 

1.5 Υροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  

 

 

ΨΣΥΣΧ ΩΥΣΒΣΟΘΧ 
ΥΦΣΧΦΣΦΩΡ 

ΘΠΕΦΣΠΘΡΛΑ 
ΕΡΑΦΘΧ ΩΥΣΒΣΟΘΧ 

ΥΦΣΧΦΣΦΩΡ 

ΘΠΕΦΣΠΘΡΛΑ 
ΞΑΨΑΟΘΞΨΛΞΘΧ 

ΟΘΘΧ ΩΥΣΒΣΟΘΧ 
ΥΦΣΧΦΣΦΩΡ 

ΘΠΕΦΣΠΘΡΛΑ 
ΔΛΕΡΕΦΓΕΛΑΧ 

ΔΛΑΓΩΡΛΧΠΣΩ 

Διαδικτυακι πφλθ 
www.promitheus.gov.gr 

του ΕΧΘΔΘΧ 

01/03/2023  

ΩΦΑ: 8:00πμ 

Πζχρι και τθν 

03/04/2023  

ΩΦΑ: 15:00μμ 

10/04/2023  

ΩΦΑ: 09:00πμ 

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι ςτισ 03/04/2023 και ϊρα 15:00:00 
μ.μ. 

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

άνω ςυςτιματοσ, τθν 28/02/2023, θμζρα Ψρίτθ και ϊρα 10:00:00 π.μ. 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα, μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), φςτερα από τθν 
παρζλευςθ τουλάχιςτον τριάντα πζντε (35) θμερϊν από τθν θμερομθνία αποςτολισ ςτθν Ωπθρεςία 
Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ τθσ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 27 παρ.1 ν. 4412/2016) και 
μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ωσ άνω, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα 
ςτθν με αρικμ. 56902/215/2-6-2017 (Β’ 1924) Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
“Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..). 

1.6 Δθμοςιότθτα 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 
24/02/2023 ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 

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

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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α/α 
CPV ΣΎΠΟ ΜΗΦΑΝΫΜΑΣΟ ΧΩΧΨΘΠΛΞΘ ΑΦΛΚΠΣΛ  

1 38651600-9 Θερμικό Κϊμερα  183181 

2 44211000 Προκαταςκευαςμϋνοσ Οικύςκοσ Διαλογόσ  183182 

10 33141620-2 Πιεςόμετρα 183184 

11 
39150000-8 Διαχωριςτικϊ Παραβϊν με  PLEXYGLASS 183186 

14 33141620-2 Υυγόκεντροσ 32 θϋςεων 183188 

22 
33157400-9 Αναπνευςτόρασ Υορητόσ (Διακομιδόσ) 183189 

23 33192300-5 Σροχόλατο Υαρμϊκων 183190 
25 

 
33172200 AMBU MASK ΑΚΟΤ Ανϊνηψησ με Ρεζερβουϊρ 

Οξυγόνου που να Αποςτειρώνονται 
183191 

27 
33141620-2 Μηχϊνημα Διαςταυρώςεων: Υυγόκεντροσ, 

Επωαςτόρασ, Δοςομετρικό  Πιπϋτα 
183193 

28 
45200000-9 Χυκτικόσ Θϊλαμοσ Νεκρών 

183194 
30 30213300-8 Ηλεκτρονικού Τπολογιςτϋσ  

183195 
32 30211000-1 SERVER 183196 

33 
48620000-0 Λειτουργικό ύςτημα WINDOWS 2019, STANDARD 

EDITION  LICENCED ALL CORES 
183197 

34 48310000-4 Λογιςμικό Εικονοπούηςησ  183199 

35 30231000-7 Οθόνεσ Η/Τ 183200 

36 
33197000-7 

SAS 4TB. 3,5ϋϋ με tray 

 
183201 

37 33197000-7 Πολυμηχϊνημα  183202 

38 30232100 Εκτυπωτϋσ LASER 183203 

39 30231320-6 TABLET 183204 

40 30231320-6 LAPTOP 183205 
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41 429622000-
7 Υωτοτυπικό Μηχϊνημα  183207 

42 
32234000-2 Κϊμερα Επιτόρηςησ Θαλϊμων COVID19  με 

Δυνατότητα Νυχτερινόσ Λειτουργιϊσ  
183209 

43 
30231300-0 Οθόνη Επιτόρηςησ Θαλϊμων COVID19   

183210 
54 

42959000-3 Επαγγελματικό Ηλεκτρικό Πλυντόριο Πιϊτων 183211 

55 
44211110-6 Θϊλαμοσ Βιολογικόσ Αςφϊλειασ Σϊξησ ΙΙ 183213 

56 
33141620-2 ύςτημα Σαχεύασ Ανύχνευςησ με τη Μεθοδο REAL 

TIME PCR 
183214 

57 
33141620-2 Υυγόκεντροσ ωληναρύων με Ξεχωριςτό Κϊλυμμα 

Βιολογικόσ Αςφϊλειασ 32  Θϋςεων  
183215 

59 
33121000-7 Φειρολαβό Αεροτούρ  183216 

60 
33121000-7 Φειρολαβό Μικροτούρ 183217 

61 
33130000-0 υςκευό Εξωτερικόσ Αναρρόφηςησ Αερολύματοςσ 183218 

62 
33130000-0 Ηλεκτροτόμοσ  183220 

63 
33130000-0 Κλύβανοσ Ξηρϊσ Θερμότητασ Αποςτεύρωςησ 

Εργαλεύων  
183221 

69 
33112100-9 Κϊμερα βρογχοςκοπύου με αναλώςιμο 

ανταλλακτικό μύασ χρόςησ 
183223 

72 
33181100-3 Μηχϊνημα φλεβοφλεβικόσ αιμοδιαδιόθηςησ 183225 

74 
42122410-7 Αντλύεσ εντερικόσ ςύτιςησ 183227 

76 
33182210-4 Προςωρινόσ βηματοδότησ 183228 
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77 
33157000-5 Αναπνευςτόρεσ φορητού (Διακομιδόσ) 

183229 
78 

3317000-2 ετ διαςωλόνωςησ 183230 

80 
33123000-8 ανύδα αυτόματων ςυμπιϋςεων 183231 

81 
33157000-5 Helmet C-PAP 183232 

85 
39143112-4 Ambu mask αςκούσ ανϊνηψησ με ρεζερβουϊρ 

οξυγόνου που να αποςτειρώνονται 
183233 

86 
3314312-4 Αεροςτρώματα κατϊκλιςησ 183234 

87 
39515000-5 Διαχωριςτικό παραβϊν 183235 

88 
33152000-0 Κλύβανοσ Flash 

183236 
89 

33141620-2 Μηχανόματα Τπερθερμύασ Τποθερμύασ 183238 

90 
44411300-7 Νιπτόρασ πλύςησ με φωτοκύτταρο ΜΑΥ 183239 

91 
39313000-9 Ντουλϊπεσ  2Φ0.45Φ2.5 183240 

92 39313000-9 
ύνθεςη ερμϊρια νοςηλύασ 

183241 
93 39313000-9 

ύνθεςη ραφιϋρα λινοθόκησ 183242 

95 39313000-9 
Σροχόλατη τραπεζοτουαλϋτα για ΜΑΥ 183244 

96 39313000-9 
Σροχόλατο αλλαγών 183245 

97 39313000-9 
Σροχόλατο απορριμμϊτων 183246 
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Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και θ προκιρυξθ αυτισ, καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό 
Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ). 

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

ΘΜΕΘΣΙΑ ΤΟΡΙΚΘ ΕΦΘΜΕΙΔΑ 

1. Η ΕΝΗΜΕΡΨΗ  

2. ΠΡΨΙΝΗ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΤΟΡΙΚΕΣ ΕΦΘΜΕΙΔΕΣ 

 1. ΜΑΦΗΣΗ  

 

99 39313000-9 
Σροχόλατο ΚΑΡΠΑ 183247 

100 39313000-9 
Σροχόλατο μεταφορϊσ καθαρού ιματιςμού 183248 

102 39313000-9 
Σροχόλατο ακϊθαρτο ιματιςμού διπλό 183249 

103 39313000-9 
Σροχόλατο Mayo 183250 

104 39313000-9 
Automatic shoe cover Dispenser 183252 

105 
34000000-7 Σροχόλατο μηχανημϊτων 183254 

106 
30213300-8 Ηλεκτρονικόσ υπολογιςτόσ 183255 

107 
30120000-6 Πολυμηχϊνημα εκτυπωτόσ / SCANNER 183256 

109 
30231000-7 Οθόνη προβολόσ LCD 40-48 inches 183258 

111 
33141620-2 Νεφελοποιητόσ  Υορητόσ 183259 

112 
33168100-6 Λαρυγγοςκόπιο Χυχρού Υωτιςμού 183260 
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Η περύληψη τησ παρούςασ Διακόρυηξησ , όπωσ προβλϋπεται ςτην περύπτωςη 16 τησ 
παραγρϊφου 4 του ϊρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτόθηκε ςτο διαδύκτυο, ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ) και ςτον ιςτότοπο 
http://www.eprocurement.gov.gr (Κ.Η.Μ.ΔΗ..) 

Η περύληψη και η Διακόρυξη  θα καταχωρηθεύ ςτο διαδύκτυο, ςτην ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ 
αρχόσ, ςτη διεύθυνςη (URL) :   wwwwww.nosgrevenon.gr  ςτην διαδρομό : ΑΡΦΙΚΫ ΕΛΙΔΑ  ► 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΕΙ  ςτισ 28/02/2023 

Γ. Ϊξοδα δημοςιεύςεων 

Οι δαπάνεσ δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ και τα λοιπά ζξοδα τθσ δθμοπραςίασ, αρχικισ και 

επαναλθπτικισ  ςτισ τοπικζσ εφθμερίδεσ, κα καταβάλλονται ςε κάκε περίπτωςθ από τον/ουσ 

προμθκευτι/τζσ που κα ανακθρυχκεί/οφν ανάδοχοσ/οί με τθ διαδικαςία, με τθν προςκόμιςθ των 

νομίμων παραςτατικϊν (άρκρο 77, παρ. 5 του Ν.4270/2014, άρκρο 4 του Ν. 3548/2007), (άρκρο 46 

του Ν. 3801/2009) και (άρκρο 377 παρ. 1 περ. 35 & 379 παρ. 12 του Ν. 4412/2016). 

Σε περίπτωςθ που, με βάςθ το υφιςτάμενο νομοκετικό πλαίςιο, οι δαπάνεσ δθμοςιεφςεων ςτον 

τοπικό τφπο βαρφνουν τον ανάδοχο και εφόςον υποδιαιρείται θ ςφμβαςθ ςε τμιματα, οι Α.Α. 
επιμερίηουν τθ δαπάνθ δθμοςιεφςεων, ανά τμιμα, αναλογικά και με βάςθ τθν εκτιμϊμενθ αξία 

κάκε τμιματοσ. Σε περίπτωςθ μθ ςφναψθσ ςφμβαςθσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα, θ 

ανακζτουςα αρχι αναλαμβάνει τθ ςχετικι δαπάνθ δθμοςιεφςεων, που αφορά ςτα αντίςτοιχα 

τμιματα. 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθ  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

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

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακ’ 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. 

δ) Οι οικονομικοί φορείσ λαμβάνουν όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθν αποτροπι ι τερματιςμό 
οποιαςδιποτε κατάςταςθσ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων που κα μποροφςε να προκφψει 
ςυγκεκριμζνα ωσ αποτζλεςμα οικονομικοφ ςυμφζροντοσ, πολιτικισ ι εκνικισ ςχζςθσ, 
οικογενειακϊν ι ςυναιςκθματικϊν δεςμϊν ι οποιαςδιποτε άλλθσ ςυναφοφσ ςφνδεςθσ ι κοινοφ 
ςυμφζροντοσ. 

Με μζριμνα του ανακζτοντοσ φορζα λαμβάνονται τα απαραίτθτα μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ μθ 
ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων των εμπλεκομζνων. Επίςθσ ο ανακζτων φορζασ λαμβάνει μζτρα για τθ 
διαςφάλιςθ ότι το προςωπικό του, περιλαμβανομζνθσ και τθσ διοίκθςισ του, δεν εμπλζκονται ςε 
κατάςταςθ, θ οποία κα μποροφςε να προκαλζςει ςφγκρουςθ ςυμφερόντων. 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.nosgrevenon.gr/
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2. ΓΕΡΛΞΣΛ ΞΑΛ ΕΛΔΛΞΣΛ ΣΦΣΛ ΧΩΠΠΕΨΣΧΘΧ 

2.1 Γενικζσ Υλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα: 

 θ με αρ. 2023S/ Υροκιρυξθ τθσ Χφμβαςθσ όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ 
Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

 θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ  

 ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ 
ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 ΡΑΑΤΘΜΑ Βϋ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

 ΡΑΑΤΘΜΑ Γϋ - ΡΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 

 ΡΑΑΤΘΜΑ Δϋ – ΡΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 ΡΑΑΤΘΜΑ Εϋ – ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ 

 ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΤϋ – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 ΡΑΑΤΘΜΑ Ηϋ – ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ (ΕΕΕΣ) 

 το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+ 

 το ςχζδιο ςφμβαςθσ με τα Ραραρτιματά τθσ 

 οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ 

2.1.2 Επικοινωνία - Υρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Χφμβαςθσ 

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

2.1.3 Υαροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο δζκα (10) 
θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο 
δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από 
εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά 
διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα 
το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα 
παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα 
ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

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

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό 
φορζα ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που 
ορίηεται για τθν παραλαβι των προςφορϊν,  

http://www.promitheus.gov.gr/
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β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

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

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

2.1.4 Γλϊςςα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

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 (Α’188).  

Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 
επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ, είτε από 
πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. 

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. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ 
μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά 
εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, 
τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 
επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από 
πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο (παρ.4, άρκρο 92 
του Ν.4412/2016). 

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

2.1.5 Εγγυιςεισ 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι 
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ 
τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13), που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ 
Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 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. 
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Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία 
ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ 
εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ 
διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ 
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ 
παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ 
και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται 
ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ προςφοράσ, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) 
τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά 
ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο 
απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον 
αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ (παρ. 4, άρκρου 72, ν.4412/2016).  

Σχετικό υπόδειγμα υπάρχει ςτο Ραράρτθμα Ε’ τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ. 

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

2.1.6 Υροςταςία Υροςωπικϊν Δεδομζνων 

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

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ  

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

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

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

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

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

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

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

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται 
από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, για 
μζροσ ι για το ςφνολο των ηθτουμζνων ειδϊν. Το φψοσ τθσ ανζρχεται ςε ποςοςτό 2% 
υπολογιηόμενο επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΦΠΑ, των προςφερόμενων ειδϊν ωσ εξισ: 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 

ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ανϊ τμόμα ΣΕΜ 

Εκτιμώμενη αξύα 
(€) χωρύσ ΥΠΑ 

Ύψοσ εγγύηςησ 
ςυμμετοχόσ  

(2%) 
1 

Θερμικό Κϊμερα 

2 56.451,61 € 

 1.129,03 € 
2 Προκαταςκευαςμϋνοσ Οικύςκοσ 

Διαλογόσ 
1 

20.161,29€ 

403,23€ 
10 

Πιεςόμετρα 
10 645,16 € 

12,90 € 
11 Διαχωριςτικϊ Παραβϊν με  

PLEXYGLASS 
10 2.419,35 € 

48,39 € 
14 

Υυγόκεντροσ 32 θϋςεων 
1 4.032,26 € 

80,65 € 
22 Αναπνευςτόρασ Υορητόσ 

(Διακομιδόσ) 
1 4.032,26 € 

80,65 € 
23 

Σροχόλατο Υαρμϊκων 
6 4.838,71 € 

96,77 € 
25 

 

AMBU MASK ΑΚΟΤ Ανϊνηψησ με 
Ρεζερβουϊρ Οξυγόνου που να 

Αποςτειρώνονται 

2 
 

241,94 € 

4,84 € 
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27 Μηχϊνημα Διαςταυρώςεων: 
Υυγόκεντροσ, Επωαςτόρασ, 

Δοςομετρικό  Πιπϋτα 

1 
16.129,03 € 

322,58 € 
28 

Χυκτικόσ Θϊλαμοσ Νεκρών 
1 6.451,61 € 

129,03 € 
30 

Ηλεκτρονικού Τπολογιςτϋσ 
25 12.096,77 € 

241,94 € 
32 

SERVER 
1 9.677,42 € 

193,55 € 
33 Λειτουργικό ύςτημα WINDOWS 

2019, STANDARD EDITION  
LICENCED ALL CORES 

1 
 

2.822,58 € 
56,45 € 

34 
Λογιςμικό Εικονοπούηςησ 

1 967,74 € 
19,35 € 

35 Οθόνεσ Η/Τ 10 1.209,67 € 
24,19 € 

36 
SAS 4TB. 3,5΄΄ με tray 

2 564,51 € 
11,29 € 

37 
Πολυμηχϊνημα 

4 1.290,32 € 
25,81 € 

38 
Εκτυπωτϋσ LASER 

5 806,45 € 
16,13 € 

39 
TABLET 

5 1.008,06 € 
20,16 € 

40 
LAPTOP 

3 1.935,48 € 
38,71 € 

41 
Υωτοτυπικό Μηχϊνημα  

1 1.048,39 € 
20,97 € 

42 Κϊμερα Επιτόρηςησ Θαλϊμων 
COVID19  με Δυνατότητα 
Νυχτερινόσ Λειτουργιϊσ  

5 
 

403,22 € 
8,06 € 

43 Οθόνη Επιτόρηςησ Θαλϊμων 
COVID19   

1 241,94 € 
4,84 € 

54 
Επαγγελματικό Ηλεκτρικό 

Πλυντόριο Πιϊτων 
1 7.258,06 € 

145,16 € 

55 
Θϊλαμοσ Βιολογικόσ Αςφϊλειασ 

Σϊξησ ΙΙ 
1 12.096,77 € 

241,94 € 

56 
ύςτημα Σαχεύασ Ανύχνευςησ με τη 

Μεθοδο REAL TIME PCR 
1 24.193,548€ 

483,871 € 

57 

Υυγόκεντροσ ωληναρύων με 
Ξεχωριςτό Κϊλυμμα Βιολογικόσ 

Αςφϊλειασ 32  Θϋςεων  

2 
9.032,26 

180,65 

59 Φειρολαβό Αεροτούρ  
1 725,80 € 

14,52 € 

60 Φειρολαβό Μικροτούρ 
1 564,51 € 

11,29 € 

61 
υςκευό Εξωτερικόσ Αναρρόφηςησ 

Αερολύματοςσ 
1 806,45 € 

16,13 € 

62 Ηλεκτροτόμοσ  
1 1.048,39 € 

20,97 € 

63 
Κλύβανοσ Ξηρϊσ Θερμότητασ 

Αποςτεύρωςησ Εργαλεύων  
1 725,80 € 

14,52 € 
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69 

Κϊμερα βρογχοςκοπύου με 
αναλώςιμο ανταλλακτικό μύασ 

χρόςησ 

1 
6.451,61 € 

129,03 € 

72 
Μηχϊνημα φλεβοφλεβικόσ 

αιμοδιαδιόθηςησ 
1 14.516,13 € 

290,32 € 

74 Αντλύεσ εντερικόσ ςύτιςησ 
3 4.838,41 € 

96,77 € 

76 Προςωρινόσ βηματοδότησ 
2 4.838,41 € 

96,77 € 

77 
Αναπνευςτόρεσ φορητού 

(Διακομιδόσ) 
1 4.032,26 € 

80,65 € 

78 ετ διαςωλόςωςησ 3 1.209,67 € 
24,19 € 

80 ανύδα αυτόματων ςυμπιϋςεων 
1 12.096,77 € 

241,94 € 
81 

Helmet C-PAP 
10 1.451,61 € 

29,03 € 
85 Ambu mask αςκούσ ανϊνηψησ με 

ρεζερβουϊρ οξυγόνου που να 
αποςτειρώνονται 

4 
483,87 € 

9,68 € 
86 

Αεροςτρώματα κατϊκλιςησ 
5 806,45 € 

16,13 € 
87 

Διαχωριςτικό παραβϊν 
4 1.935,48 € 

38,71 € 
88 

Κλύβανοσ Flash 
1 4.032,26 € 

80,65 € 
89 Μηχανόματα Τπερθερμύασ 

Τποθερμύασ 
2 11.290,32 € 

225,81 € 
90 Νιπτόρασ πλύςησ με φωτοκύτταρο 

ΜΑΥ 
2 3.225,81 € 

64,52 € 
91 

Ντουλϊπεσ  2Φ0.45Φ2.5 
3 12.096,77 € 

241,94 € 
92 

ύνθεςη ερμϊρια νοςηλύασ 
1 6.451,61 € 

129,03 € 
93 

ύνθεςη ραφιϋρα λινοθόκησ 
1 4.838,41 € 

96,77 € 
95 Σροχόλατη τραπεζοτουαλϋτα για 

ΜΑΥ 
3 1.209,67 € 

24,19 € 
96 

Σροχόλατο αλλαγών 
3 4.838,41 € 

96,77 € 
97 

Σροχόλατο απορριμμϊτων 
3 1.209,67 € 

24,19 € 
99 

Σροχόλατο ΚΑΡΠΑ 
1 1.774,19 € 

35,48 € 
100 Σροχόλατο μεταφορϊσ καθαρού 

ιματιςμού 
2 2.419,35 € 

48,39 € 
102 Σροχόλατο ακϊθαρτο ιματιςμού 

διπλό 
1 403,22 € 

8,06 € 
103 

Σροχόλατο Mayo 
1 806,45 € 

16,13 € 
104 

Automatic shoe cover Dispenser 
1 1.209,67 € 

24,19 € 
105 

Σροχόλατο μηχανημϊτων 
2 1.612,03 € 

32,24 € 
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Για τον ζλεγχο του φψουσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ, κατατίκεται διλωςθ του ςυμμετζχοντα, όπου 
κα αναφζρονται τα είδθ του διαγωνιςμοφ (με τουσ αντίςτοιχουσ κωδικοφσ α/α) για τα οποία 
κατακζτει προςφορά. 

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

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του 
χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι τουλάχιςτον μζχρι τριακόςιεσ 
(300) θμζρεσ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να 
παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

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

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

α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ 
απόφαςθσ επί αςκθκείςασ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και  

β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ ενδίκων βοθκθμάτων προςωρινισ δικαςτικισ 
Ρροςταςίασ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ’ αυτϊν, και  

Για τα προθγοφμενα ςτάδια τθσ κατακφρωςθσ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ 
ςυμμετζχοντεσ ςτισ κάτωκι περιπτϊςεισ: α) λιξθσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και μθ 
ανανζωςθσ αυτισ και β) απόρριψθσ τθσ προςφοράσ τουσ και εφόςον δεν ζχει αςκθκεί ενδικοφανισ 
προςφυγι ι ζνδικο βοικθμα ι ζχει εκπνεφςει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ ενδικοφανοφσ 
προςφυγισ ι ζνδικων βοθκθμάτων ι ζχει λάβει χϊρα παραίτθςθσ από το δικαίωμα άςκθςθσ αυτϊν 
ι αυτά ζχουν απορριφκεί αμετακλιτωσ. 

 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν α) ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά 
τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, β) παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 
2.2.3 ζωσ 2.2.8, γ) αποδειχκεί ότι δεν καλφπτει τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ που αναφζρονται 
ςτα άρκρα 2.2.4. ζωσ 2.2.7. ςτθν παροφςα διακιρυξθ, δ) δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα 
προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι ε) δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ. 

106 
Ηλεκτρονικόσ υπολογιςτόσ 

3 2.419,35 € 
48,39 € 

107 Πολυμηχϊνημα εκτυπωτόσ / 
SCANNER 

3 483,87 € 
9,68 € 

109 
Οθόνη προβολόσ LCD 40-48 inches  403,22 € 

8,06 € 
111 

Νεφελοποιητόσ  Υορητόσ  1.209,68 € 
24,19 € 

112 
Λαρυγγοςκόπιο Χυχρού Υωτιςμού  322,58 € 

6,45 € 
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2.2.3 Οόγοι αποκλειςμοφ  

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

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

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

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ 
ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ 
C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ 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 IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου 
αφορά ςτουσ διαχειριςτζσ. 

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

Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 
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Στισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ 

του Δ.Σ. 

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

αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με 

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

αμετάκλθτθ απόφαςθ. 

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οποιοςδιποτε οικονομικόσ 
φορζασ, εάν θ ανακζτουςα αρχι: 
α) γνωρίηει ότι ο εν λόγω 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, 
β) 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, 
γ) 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 ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ: 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. Ο λόγοσ αποκλειςμοφ δεν εφαρμόηεται όταν θ 
εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ ΦΡΑ, είναι ίςθ ι κατϊτερθ από το ποςό των είκοςι χιλιάδων 
(20.000) ευρϊ.» 

««2Α. Αν ο οικονομικόσ φορζασ τθσ παρ. 2 είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν 
Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν 
κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 
Οι υποχρεϊςεισ των περ. αϋ και βϋ τθσ παρ. 2 δεν κεωρείται ότι ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν 
καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. 
Στθν περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο 
ςχετικό ερϊτθμα του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), του άρκρου 79, ι άλλου 
αντίςτοιχου εντφπου ι διλωςθσ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει 
ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ του. 
Οι περ. αϋ και βϋ τθσ παρ. 2 παφουν να εφαρμόηονται όταν ο οικονομικόσ φορζασ εκπλθρϊςει τισ 
ανωτζρω υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων 
είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ςτο μζτρο που τθρεί τουσ 
όρουσ του δεςμευτικοφ διακανονιςμοφ.» 

ι/και 
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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 ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ: 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 (Β’ 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 αα’ και ββ’ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν 
αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.  

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

(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 μια εκ 
των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει 
ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ, 

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

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

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

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

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

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν 
ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ 
παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που 
αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  
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(θ) εϊν ϋχει διαπρϊξει ςοβαρό επαγγελματικό παρϊπτωμα, το οπούο θϋτει εν αμφιβόλω την 
ακεραιότητϊ του, για το οπούο του επιβλόθηκε ποινό που του ςτερεύ το δικαύωμα ςυμμετοχόσ 
ςε διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ δημοςύων ϋργων και καταλαμβϊνει τη ςυγκεκριμϋνη 
διαδικαςύα.  

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. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ 
των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παροφςασ παραγράφου, υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, 
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του 
λειτουργίασ  

2.2.3.4. Ο προςφϋρων αποκλεύεται ςε οποιοδόποτε χρονικό ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια τησ 
διαδικαςύασ ςύναψησ τησ παρούςασ ςύμβαςησ, όταν αποδεικνύεται ότι βρύςκεται, λόγω 
πρϊξεων ό παραλεύψεών του, εύτε πριν εύτε κατϊ τη διαδικαςύα, ςε μύα από τισ ωσ ϊνω 
περιπτώςεισ  

2.2.3.5. Ρροςφζρων  οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2γ) και 2.2.3.3 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 διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε 
εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ 
δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που 
ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

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

2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτόσ τθσ περίπτωςθσ βϋ αυτισ, μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία17 
προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, 
παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτοκάκαρςθ). Για το ςκοπό αυτόν, ο οικονομικόσ 
φορζασ αποδεικνφει ότι ζχει καταβάλει ι ζχει δεςμευκεί να καταβάλει αποηθμίωςθ για ηθμίεσ που 
προκλικθκαν από το ποινικό αδίκθμα ι το παράπτωμα, ότι ζχει διευκρινίςει τα γεγονότα και τισ 
περιςτάςεισ με ολοκλθρωμζνο τρόπο, μζςω ενεργοφ ςυνεργαςίασ με τισ ερευνθτικζσ αρχζσ, και ζχει 
λάβει ςυγκεκριμζνα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, κακϊσ και μζτρα ςε επίπεδο προςωπικοφ 
κατάλλθλα για τθν αποφυγι περαιτζρω ποινικϊν αδικθμάτων ι παραπτωμάτων. Τα μζτρα που 
λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ 
ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν 
επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 
ςυμφωνίασ-πλαίςιο. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το 
ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 

                                                           
. 





                                                                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ       ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

Σελίδα 32 

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 18. 

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. 4412/201619. 

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

 

ΞΦΛΨΘΦΛΑ ΕΥΛΟΣΓΘΧ 

2.2.4 Ξαταλλθλόλθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ  

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

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

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

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

2.2.5 Σικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια  

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται: 

 να διακζτουν γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν για τα ακόλουκα ζτθ, τουλάχιςτον ίςο με τθν 

εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ Φ.Ρ.Α., αναλόγωσ του προχπολογιςμοφ των 

προςφερόμενων ειδϊν δθλαδι: 

 ζτοσ (2020) γενικόσ κφκλοσ εργαςιϊν  

 ζτοσ (2021) γενικόσ κφκλοσ εργαςιϊν  

 ζτοσ (2022) γενικόσ κφκλοσ εργαςιϊν 
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2.2.6 Ψεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά, τα οποία να 
ζχουν εκδοκεί από υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων ικανοτιτων με τα οποία να βεβαιϊνεται θ 
ικανότθτά τουσ. 

Οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν: 

 κατάλογο των κυριότερων παραδόςεων του ςυγκεκριμζνου τφπου: προθγοφμενθ 
υλοποίθςθ ςυναφοφσ αντικειμζνου ςυμβάςεων, με υποβολι καταλόγου των κυριότερων 
παραδόςεων (τουλάχιςτον 1 παράδοςθ) που πραγματοποιικθκαν κατά τθν προθγοφμενθ τριετία, 
με αναφορά του αντίςτοιχου ποςοφ, τθσ θμερομθνίασ και του δθμόςιου ι ιδιωτικοφ παραλιπτθ. Οι 
παραδόςεισ αποδεικνφονται  

-εάν ο αποδζκτθσ είναι ανακζτουςα αρχι, με πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί ι κεωρθκεί από τθν 
αρμόδια αρχι, 

-εάν ο αποδζκτθσ είναι ιδιωτικόσ φορζασ, με βεβαίωςθ του αγοραςτι ι με απλι διλωςθ του 
οικονομικοφ φορζα,  

 ποςοςτό υπεργολαβίασ: οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που 

προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ 

που προτείνουν. 

 

2.2.7 Υρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ  

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να 
ςυμμορφϊνονται και να κατζχουν τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά ι ιςοδφναμα αυτϊν, από ιδρφματα 
ελζγχου τθσ ποιότθτασ, τα οποία να ζχουν εκδοκεί από υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων ικανοτιτων με 
τα οποία να βεβαιϊνεται θ ικανότθτά τουσ, επαλθκευμζνθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα. 

Ειδικότερα:   

1. Ριςτοποίθςθ ςφμφωνα με το πρότυπο EN ISΣ 9001:2008 (ι νεότερο) για τθ διαςφάλιςθ 
ποιότθτασ  που πρζπει να διακζτει ο προμθκευτισ. 

2. Ριςτοποίθςθ ςφμφωνα με το πρότυπο EN ISO 14001:2004 (ι νεότερο) για τθν περιβαλλοντικι 
διαχείριςθ που πρζπει να διακζτει ο καταςκευαςτισ ι ο προμθκευτισ. 

3. Οι προμθκευτζσ πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τθν Δ.Ω. 8δ/Γ.Υ. οικ./1348/2004 «Αρχζσ και 
κατευκυντιριεσ γραμμζσ ορκισ πρακτικισ διανομισ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων» όπωσ 
ιςχφει  

4. Οι προμθκευτζσ οφείλουν να είναι ενταγμζνοι ςε πρόγραμμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ 
Α.Θ.Θ.Ε. βάςθ του Ρ.Δ. 117/2004. 

5. Ριςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ κατά ISO 13485/2003 (ι νεότερο), τόςο του καταςκευαςτικοφ 
οίκου, όςο και του προμθκευτι (διακίνθςθ και τεχνικι υποςτιριξθ ιατροτεχνολογικϊν 
προϊόντων), κακϊσ και πλιρθ τεκμθριωμζνα πιςτοποιθτικά ςιμανςθσ ϊςτε να 
ικανοποιοφνται οι αντίςτοιχεσ απαιτιςεισ των ςχετικϊν οδθγιϊν τθσ Ε.Ε (Οδθγία 93/42/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου «Ρερί των ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων» (ΕΕ L 169/12-7-1993), όπωσ 
τροποποιθμζνθ ιςχφει, προσ τισ διατάξεισ τθσ οποίασ εναρμονίςτθκε θ εκνικι νομοκεςία με 
τθν υπ’ αρικ. ΔΥ8δ/Γ.Ρ.οικ.130648/30-9-2009 Κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ και 
Οικονομικϊν, Ανάπτυξθσ και Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (Φ.Ε.Κ. Βϋ 2198/2-10-2009)) 
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και το προςφερόμενο είδοσ να διατίκενται ςτο εμπόριο ςφμφωνα με το νόμο (ΚΥΑ 
ΔΥ8δ/Γ.Ρ.οικ.138648/2009). 

2.2.8 Χτιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων MN 

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

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

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

2.2.9 Ξανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

2.2.9.1 Υροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

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, 2.2.7 και 2.2.8 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 
ζντυπο ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Η’, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ 
του ν. 1599/1986.  

Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 
2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ 
του Ραραρτιματοσ Η’. 

Το ΕΕΕΣ φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν 
να υποβάλλονται προςφορζσ. Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ 
του ΕΕΕΣ και τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα 
δθλωκζντα ςτοιχεία, εκ μζρουσ του, ςτο ΕΕΕΣ, ο οικονομικόσ φορζασ αποςφρει τθν προςφορά του, 
χωρίσ να απαιτείται απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Στθ ςυνζχεια μπορεί να τθν υποβάλει εκ 
νζου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.20 

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

Κατά τθν υποβολι του ΕΕΕΣ, κακϊσ και τθσ ςυνοδευτικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ, είναι δυνατι, με 
μόνθ τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα, θ προκαταρκτικι 
απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτο άρκρο 2.2.3 τθσ παροφςασ, για το ςφνολο 
των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι 
ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  
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 Άρκρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016.  
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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 ΕΕΕΣ υποβάλλεται 
χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. Στο ΕΕΕΣ, ι ςτθ ςυνοδευτικι αυτοφ υπεφκυνθ διλωςθ, 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 αυτισ21. 

Ο οικονομικόσ φορζασ φζρει τθν ειδικι υποχρζωςθ, να δθλϊςει, μζςω του ΕΕΕΣ,22 τθν κατάςταςι 

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

2.2.3 τθσ παροφςθσ23 και ταυτόχρονα να επικαλεςκεί και τυχόν λθφκζντα μζτρα προσ 

αποκατάςταςθ τθσ αξιοπιςτίασ του. 

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

τυχόν ςφναψθ ςυμφωνιϊν με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του 

ανταγωνιςμοφ, θ ςυνδρομι περιςτάςεων, όπωσ θ πάροδοσ τθσ τριετοφσ περιόδου τθσ ιςχφοσ του 

λόγου αποκλειςμοφ (παραγράφου 10 του άρκρου 73) ι θ εφαρμογι τθσ διάταξθσ τθσ παραγράφου 

3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011, ςφμφωνα με τθν περ. γ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 τθσ παροφςθσ, 

αναλφεται ςτο ςχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν κετικισ απάντθςθσ24. 

Πςον αφορά ςτισ υποχρεϊςεισ του ωσ προσ τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ (περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) αυτζσ κεωρείται ότι δεν 

ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό 

διακανονιςμό που τθρείται. Στθν περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να 

απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ 

ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ του25. 

 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα 

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

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά 
ςτοιχεία, αν και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα 
πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο 
ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι 
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 Άρκρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016 
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 Βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαςθ τθσ 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, ςκ. 28. 
23

 Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ Τμιμα).  
24

 Άρκρο 79 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 5 του άρκρου 235 του ν. 4635/2019. 
25

 Ραρ. 2 Α του άρκρου 73, ςε ςυνδυαςμό με τθν παρ. 8 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016. 
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ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςτο οποίο περιζχονται επίςθσ οι πλθροφορίεσ που 
απαιτοφνται για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό, όπωσ θ θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων, 
τυχόν δεδομζνα αναγνϊριςθσ και, κατά περίπτωςθ, θ απαραίτθτθ διλωςθ ςυναίνεςθσ.  

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 
ιςχφουν26. 

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

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

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

Αν το αρμόδιο για τθν ζκδοςθ των ανωτζρω κράτοσ-μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ 
ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ 
περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν 
περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από 
ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. Οι αρμόδιεσ 
δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι 
δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά 
δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ 
και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται 
διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 
4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 

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

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

β) για τθν παράγραφο 2.2.3.2 πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου 
κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν 
περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ 
πριν από τθν υποβολι του. 

Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 
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 Άρκρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
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i) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων τθσ παραγράφου 2.2.3.2 
περίπτωςθ α’ αποδεικτικό ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν Α.Α.Δ.Ε..  

ii) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων προσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ α’ πιςτοποιθτικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  

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 Εςόδων. 

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

γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.427 περίπτωςθ βϋ, πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι 
του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι του.  

Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

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

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

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

Ρροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοφσ, το Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ 
Φερεγγυότθτασ εκδίδεται για τα ςωματεία από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, και για τουσ 
ςυνεταιριςμοφσ για το χρονικό διάςτθμα ζωσ τισ 31.12.2019 από το Ειρθνοδικείο και μετά τθν 
παραπάνω θμερομθνία από το Γ.Ε.Μ.Θ. 
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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 2.2.3.7. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν 
ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

ςτ) Για τθν παράγραφο 2.2.3.8. δικαιολογθτικά και ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν, εφόςον ο 
προςωρινόσ αναδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρεία . ( Εξαιροφνται  τθσ υποχρζωςθσ αυτισ οι εταιρείεσ 
που είναι ειςθγμζνεσ ςτο χρθματθςτιριο τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ τουσ και υποβάλλουν περι τοφτο 
υπευκφνθ διλωςθ του νϊμιμου εκπρωςόπου τουσ) 

Συγκεκριμζνα, προςκομίηονται: 

- Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ 
είναι ονομαςτικζσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι 
του. 

- 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 (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

Ειδικότερα: 

- Πςον αφορά ςτισ εγκατεςτθμζνεσ ςτθν Ελλάδα ανϊνυμεσ εταιρείεσ υποβάλλεται πιςτοποιθτικό 
του Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ τουσ είναι ονομαςτικζσ 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 (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

- Πςον αφορά ςτισ αλλοδαπζσ ανϊνυμεσ εταιρίεσ ι αλλοδαπά νομικά πρόςωπα που αντιςτοιχοφν 
ςε ανϊνυμεσ εταιρείεσ: 

Α) εφόςον ζχουν κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ τουσ ονομαςτικζσ μετοχζσ,  προςκομίηουν : 

i) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ 
τουσ είναι ονομαςτικζσ. 

ii) Αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με τον 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. 

iii) 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.  

Β) εφόςον δεν ζχουν υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν ι δεν προβλζπεται θ 
ονομαςτικοποίθςθ των μετοχϊν, προςκομίηουν: 

i) βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν από αρμόδια αρχι, εφόςον 
υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του διαγωνιηόμενου. Για 
τθν περίπτωςθ μθ πρόβλεψθσ ονομαςτικοποίθςθσ προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του 
διαγωνιηόμενου, 

ii) ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ προςϊπων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των μετοχϊν ι 
δικαιωμάτων ψιφου, 
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iii) εάν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, προςκομίηεται ςχετικι κατάςταςθ προςϊπων, που κατζχουν 
τουλάχιςτον ζνα τοισ εκατό (1%) των μετοχϊν ι δικαιωμάτων ψιφου, ςφμφωνα με τθν τελευταία 
Γενικι Συνζλευςθ, αν τα πρόςωπα αυτά είναι γνωςτά ςτθν εταιρεία. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, θ 
εταιρεία αιτιολογεί τουσ λόγουσ που δεν είναι γνωςτά τα ωσ άνω πρόςωπα, θ δε ανακζτουςα αρχι 
δεν διακζτει διακριτικι ευχζρεια κατά τθν κρίςθ τθσ αιτιολογίασ αυτισ. 

 

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» 

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

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

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 
2.2.4 (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται 
αποδεκτά, εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, 
εκτόσ 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 οικονομικζσ καταςτάςεισ ι αποςπάςματα οικονομικϊν 
καταςτάςεων των ετϊν 2018,2019,2020 (γενικόσ κφκλοσ εργαςιϊν). 
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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. 

Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά με τον κφκλο εργαςιϊν δεν είναι διακζςιμεσ για 
ολόκλθρθ τθν απαιτοφμενθ περίοδο, ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να αναφζρει τθν θμερομθνία 
που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ δραςτθριότθτζσ του. 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ 
προςκομίηουν  

α) κατάλογο των κυριότερων παραδόςεων του ςυγκεκριμζνου τφπου, ςφμφωνα με το ακόλουκο 
υπόδειγμα: 

Α/Α ΥΕΟΑΨΘΧ 
ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ 

ΧΩΠΒΑΧΘΧ 

ΔΛΑΦΞΕΛΑ 

ΕΞΨΕΟΕΧΘΧ 

ΨΘΧ 

ΧΩΠΒΑΧΘΧ 

ΑΥΣ-ΕΩΧ 

ΧΩΠΒΑΨΛΞΘ 

ΑΛΑ 

ΧΩΡΣΔΕΩΨΛΞΑ 

ΕΓΓΦΑΦΑ 

β) οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό 

μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

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 αντίγραφα 
των εν λόγω πιςτοποιιςεων ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν εν λόγω παράγραφο και πίνακα 
τεκμθρίωςθσ ςτον οποίο κα αναφζρονται ο φορζασ πιςτοποίθςθσ, το πρότυπο διαχείριςθσ, ο 
ςκοπόσ/καλυπτόμενο αντικείμενο, ο αρικμόσ του πιςτοποιθτικοφ, θ θμερομθνία αρχικισ ζκδοςθσ 
και θ θμερομθνία λιξθσ αυτοφ. Συγκεκριμζνα, προςκομίηεται πίνακασ τεκμθρίωςθσ, ςφμφωνα με το 
ακόλουκο υπόδειγμα: 

Α/Α 
ΦΣΦΕΑΧ 

ΥΛΧΨΣΥΣΛΘΧΘΧ 
ΥΦΣΨΩΥΣ 

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ 

ΧΞΣΥΣΧ/ΞΑΟΩΥ
ΨΣΠΕΡΣ 

ΑΡΨΛΞΕΛΠΕΡΣ 

ΑΦ. 
ΥΛΧΨΣΥΣΛΘΨΛΞΣΩ 

ΘΠΕΦΣΠ
ΘΡΛΑ 

ΑΦΧΛΞΘΧ 
ΕΞΔΣΧΘΧ 

ΘΠΕΦΣΠΘΡΛΑ 
ΟΘΘΧ 

       

       

 

Ριςτοποιθτικά των οποίων θ ιςχφσ ζχει λιξει, δεν γίνονται δεκτά  

Β.6. Για την απόδειξη τησ νόμιμησ εκπροςϊπηςησ, 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. 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. 
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Για την απόδειξη τησ νόμιμησ ςφςταςησ 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 καταλόγουσ που προβλζπονται 
από τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ 
πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του 
Ραραρτιματοσ VII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ 
ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό 
που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

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

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

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 ζγγρα0φθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό, 
δθλαδι ιδιωτικό ςυμφωνθτικό μεταξφ προςφζροντοσ και τρίτου, ςτισ ικανότθτεσ του οποίου 
ςτθρίηεται, ι από οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο μζςο, ςφμφωνα με το άρκρο 78, παρ. 1, και το 
άρκρο 80 παρ. 1, ν. 4412/2016. 

Χχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων 
εγγράφων ςε διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 
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 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, είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται 
υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει υπογραφι ζωσ και 
δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. 
 4. Υρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των 
δικαιολογθτικϊν εγγράφων, εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ. 

2.3 Ξριτιρια Ανάκεςθσ  

2.3.1 Ξριτιριο ανάκεςθσ  

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων:  

Α' ΣΠΑΔΑ ΠΕ ΧΩΡΨΕΟΕΧΨΘ ΒΑΦΩΨΘΨΑΧ 70% 

1 
Συμφωνία προςφοράσ με τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ 
Διακιρυξθσ  

60% 

2 
Λειτουργικά χαρακτθριςτικά του εξοπλιςμοφ (βάροσ, 
μζγεκοσ, κατανάλωςθ, ευκολία χριςθσ κ.λ.π.) 

10% 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Αϋ 70% 

Β' ΣΠΑΔΑ ΠΕ ΧΩΡΨΕΟΕΧΨΘ ΒΑΦΩΨΘΨΑΧ 30% 

1 

Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ (χρόνοσ εγγφθςθσ 2 ετϊν 
βακμολογείται με 100 βακμοφσ, χρόνοσ εγγφθςθσ ζωσ  4 
ετϊν  βακμολογείται με 110 βακμοφσ, χρόνοσ εγγφθςθσ   4 
ετϊν και άνω   βακμολογείται με 120 βακμοφσ ) 

25%        

2 
Στοιχεία Τεχνικισ υποςτιριξθσ (Ραρεχόμενθ ςυντιρθςθ   
service εντόσ χρόνου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ 
βακμολογείται με 100 βακμοφσ και παρεχόμενο  ενόσ (1) 

5% 
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service  προσ το τζλοσ του  επιπλζον προςφερόμενου χρόνου  
τθσ εγγφθςθσ  καλισ λειτουργίασ βακμολογείται με 120 
βακμοφσ ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Βϋ 30% 

ΧΩΡΣΟΣ Α' ΞΑΛ Β' ΣΠΑΔΑΧ 100% 

 

2.3.2 Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν  

Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που 
ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 120 
βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου.  

Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν 
αποκλίςεισ από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ 
προςφοράσ. 

Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.  

Θ βακμολόγθςθ πρζπει να είναι πλιρωσ και ειδικά αιτιολογθμζνθ και να περιλαμβάνει 
υποχρεωτικά, εκτόσ από τθ βακμολογία, και τθν λεκτικι διατφπωςθ τθσ κρίςθσ ανά κριτιριο. 

Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου τθσ τεχνικισ προςφοράσ ςν.Κν, κα προκφπτει από 
το γινόμενο του επιμζρουσ ςυντελεςτι βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι 
βακμολογία τθσ προςφοράσ κα προκφπτει από το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων 
των κριτθρίων. 

Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο:  

U = ς1χΞ1 + ς2χΞ2 +……+ςνχΞν 

Ππου: 

ςν= ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου ανάκεςθσ (όπου ς1+ς2+….ςν=1) 

Ξν= θ βακμολογία κάκε κριτθρίου 

Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο 
λόγο τθσ τιμισ προςφοράσ προσ τθν ςυνολικι βακμολογία τθσ (ιτοι αυτι ςτθν οποία το Λ= 
ςυνολικι τελικι βακμολογία είναι ο μικρότεροσ αρικμόσ), ςφμφωνα με τον τφπο που ακολουκεί.  

 

Ο (ςυνολικι 
τελικι 

βακμολογία) 
= 

Ψιμι προςφοράσ  

U (Χυνολικι βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ) 

Ο βακμόσ αξιολόγθςθσ ςτρογγυλοποιείται ςτο δεφτερο (2ο) δεκαδικό ψθφίο. 

2.4 Ξατάρτιςθ - Υεριεχόμενο Υροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθ Διακιρυξθ. 

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

2.4.2 Χρόνοσ και Ψρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

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 (άρκρο 1.5), ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, 
ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και ςτθν αρικμ. 
56902/215/2-6-2017 (Β’ 1924) Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ “Σεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)». 

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 ςτον Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ 
διατάξεισ τθσ Υ.Α. 56902/215/2-6-2017 (Β’ 1924) “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ 
λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)» 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.  
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 6 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

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

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

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Χυμμετοχισ –Ψεχνικι Υροςφορά» 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 «Σικονομικι Υροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ 
οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  
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Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία 
εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 21 του ν. 4412/16. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ 
εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει 
ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα 
τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

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

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά 
ςυμπλθρϊνοντασ τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το 
ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψθφιακά και 
υποβάλλονται από τον προςφζροντα. 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. 

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 διατϊξεισ του ϊρθρου 11 παρ. 
2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικασ Διοικητικόσ Διαδικαςύασ'', όπωσ τροποποιόθηκε με τισ διατϊξεισ 
του ϊρθρου 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 ΦΕΞ, 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. 
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2.4.3 Υεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Χυμμετοχισ- Ψεχνικι Υροςφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Χυμμετοχισ 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 
1 και 3 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 και β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο 
άρκρο 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 Z).  

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του  ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ. 
Σχετικζσ οδθγίεσ δίδονται ςτο επιςυναπτόμενο ζντυπο «ΕΕΕΣ οδθγίεσ.pdf» (Υαράρτθμα Ηϋ) 

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.).  

Επιςυνάπτεται υπόδειγμα εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςτο Ραράρτθμα Ε’ τθσ παροφςασ 
Διακιρυξθσ. 

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

Ψα δικαιολογθτικά που δθλϊνονται ςτο ΕΕΕΧ κατά τθ ςυμμετοχι, προςκομίηονται υποχρεωτικά 
μόνο ςτο ςτάδιο τθσ κατακφρωςθσ, μαηί με τα επικαιροποιθμζνα δικαιολογθτικά και μόνο από 
τον οικονομικό φορζα που κα κρικεί ωσ προςωρινόσ ανάδοχοσ. 
 
2.4.3.2 Ψεχνικι προςφορά 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν 
τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ Β’ τθσ 
Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ 
πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί 
θ καταλλθλότθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα 
αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα. 

Θ τεχνικι προςφορά υποβάλλεται θλεκτρονικά και ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ 
ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. Στθ ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό 
αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Tα 
ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του 
παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ 
περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 
θλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ 
φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα και τα ςχετικά 
θλεκτρονικά αρχεία. 

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

 

Σ φάκελοσ τθσ Ψεχνικισ Υροςφοράσ κα πρζπει να περιλαμβάνει τα εξισ, επί ποινι αποκλειςμοφ: 
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 Υίνακασ περιεχομζνων (ευρετιριο) με τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ 

 Υλιρθσ Ψεχνικι περιγραφι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα για τον προςφερόμενο εξοπλιςμό 

 Υίνακασ Χυμμόρφωςθσ ςφμφωνα με το υπόδειγμα ςτο Υαράρτθμα Γϋ για κάκε ζνα από 
τα προςφερόμενα είδθ ξεχωριςτά, τα τεχνικά φυλλάδια καταςκευαςτϊν, prospectus, 
αναλυτικζσ τεχνικζσ περιγραφζσ του είδουσ, του τρόπου διαςφνδεςθσ και λειτουργίασ, 
αναφορζσ ςτθ μεκοδολογία εγκατάςταςθσ και τθν τεχνικι υποςτιριξθ, οδθγίεσ και 
ςυνοδευτικά τεχνικά ι / και καταςκευαςτικά ςχζδια, εγχειρίδια ςυντιρθςθσ (service 
manuals), κατάλλθλα ςχιματα, εικόνεσ, φωτογραφίεσ, πιςτοποιθτικά, CDs, και ότι άλλο 
ςτοιχείο διακζτει που αποδεικνφει τθ ςυμμόρφωςθ του προςφερόμενου είδουσ με τισ 
απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τισ λοιπζσ υποχρεϊςεισ και όρουσ, ϊςτε να 
είναι εφκολθ θ αξιολόγθςθ από τθν αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ. 

 Επίςθμα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του καταςκευαςτικοφ οίκου. Ο προςφζρων 
δφναται να υποβάλει τα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) ψθφιακά υπογεγραμμζνα από τον 
καταςκευαςτικό οίκο, (οπότε και δεν κα απαιτείται θ ζντυπθ προςκόμιςι τουσ εντόσ του ωσ 
άνω τριθμζρου). Σε αντίκετθ περίπτωςθ, τα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) κα πρζπει να 
ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ από τον προςφζροντα, 
ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι τα αναγραφόμενα ςε αυτά ςτοιχεία ταυτίηονται με τα ςτοιχεία 
των τεχνικϊν φυλλαδίων του καταςκευαςτικοφ οίκου, (οπότε και ςε αυτι τθν περίπτωςθ 
δεν κα απαιτείται θ ζντυπθ προςκόμιςι τουσ εντόσ του ωσ άνω τριθμζρου). 

Ειδικότερα οι προςφορζσ και ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ κα πρζπει –με ποινι 
απόρριψθσ- να ςυνοδεφονται από: 

 Υιςτοποιθτικό ςιμανςθσ CE (CE Mark), ϊςτε να ικανοποιοφνται οι αντίςτοιχεσ απαιτιςεισ 
τθσ Ε.Ε (ςφμφωνα με τθν «Απόφαςθ αρικ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 
Συμβουλίου τθσ 09/07/2008 για το κοινό πλαίςιο εμπορίασ προϊόντων και κατάργθςθ τθσ 
απόφαςθσ 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου» και τον «Κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 765/2008 τθσ 
09/02008 για τον κακοριςμό των απαιτιςεων διαπίςτευςθσ και εποπτείασ τθσ αγοράσ όςον 
αφορά τθν εμπορία των προϊόντων και για τθν κατάργθςθ του κανονιςμοφ (ΕΟΚ) αρικ. 
339/93 του Συμβουλίου» όπωσ ιςχφει ςιμερα). 

Ρροςφορά, με τθν οποία δεν κα υποβλθκοφν τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά ςυμμόρφωςθσ κα 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Ριςτοποιθτικά των οποίων θ ιςχφσ ζχει λιξει, δεν γίνονται δεκτά.  

 Υλιρεσ αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ (προςδιοριςμόσ περιεχομζνου εκπαίδευςθσ 
για κάκε ομάδα εκπαιδευομζνων, προτεινόμενεσ ϊρεσ εκπαίδευςθσ ανά κεματικι ενότθτα, 
κεματολογία, διάρκεια ςε ϊρεσ ανά ομάδα εκπαιδευόμενων για κάκε κεματικό αντικείμενο, 
χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ, εκπαιδευτζσ, εκπαιδευτικό υλικό) και αντίγραφο των 
αναγκαίων βοθκθμάτων ι πινάκων, ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα: 

α) για τουσ χειριςτζσ / χριςτεσ και 

β) για τουσ τεχνικοφσ ςυντιρθςθσ 

Θ εκπαίδευςθ και το εκπαιδευτικό υλικό κα είναι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Ο ανάδοχοσ 
αναλαμβάνει με ζξοδα του τθν πραγματοποίθςθ τθσ εκπαίδευςθσ. Θ οργάνωςθ τθσ 
εκπαίδευςθσ γίνεται κατόπιν ςυνεννόθςθσ του ανάδοχου με το Νοςοκομείο. Θ 
πραγματοποίθςθ τθσ εκπαίδευςθσ κα γίνεται ςτο Νοςοκομείο. Οι εκπαιδεφςεισ δεν κα 
ξεπερνοφν τισ 6 ϊρεσ τθν θμζρα. 
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Το εκπαιδευτικό υλικό που απαιτείται να παρζχεται από τον Ανάδοχο, για τθν υποςτιριξθ 
και τθν ενίςχυςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, κα είναι ςε μορφι ζντυπθ, CD και 
ιςτοςελίδασ. 

Ο ανάδοχοσ κα χορθγιςει πιςτοποιθτικό παρακολοφκθςθσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ 
ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται ςτθν τεχνικι προδιαγραφι του επιμζρουσ είδουσ. Ο 
αρικμόσ των ομάδων εκπαίδευςθσ και ο αρικμόσ των εκπαιδευόμενων ανά ομάδα 
προςδιορίηεται ςτθν τεχνικι προδιαγραφι του κάκε είδουσ. 

 Ζντυπο Σικονομικισ Υροςφοράσ (Υαράρτθμα Δϋ) ςυμπλθρωμζνο ΠΣΡΣ με τουσ κωδικοφσ 
και τα άλλα απαιτοφμενα ςτο ζντυπο ςτοιχεία των προςφερόμενων ειδϊν, ΧΩΦΛΧ να 
αναγράφονται τιμζσ. Το ζντυπο αυτό υπογράφεται ψθφιακά και επιςυνάπτεται ωσ 
προςκικθ ςυνθμμζνου ςε μορφι .pdf. Θ αναφορά των κωδικϊν των καταςκευαςτικϊν 
οίκων και των ειδϊν γίνεται ϊςτε να προςδιορίηεται μονοςιμαντα θ προμικεια. Τονίηεται 
ιδιαίτερα και επί ποινι αποκλειςμοφ, ότι όλα τα επιμζρουσ ςτοιχεία του Ρίνακα 
Οικονομικισ Ρροςφοράσ  κα πρζπει να είναι ςυμπλθρωμζνα και να είναι απολφτωσ 
ταυτόςθμα με τα ςτοιχεία του αντίςτοιχου πίνακα τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ, με 
εξαίρεςθ τα ςτοιχεία τιμϊν, τα οποία κα υπάρχουν μόνο ςχετικό ζντυπο του (υπο)φακζλου 
Οικονομικισ Ρροςφοράσ. Εμφάνιςθ οποιαςδιποτε τιμισ ςτον (υπο)φάκελο 
«Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» οδθγεί ςτθν απόρριψθ αυτισ ωσ 
απαράδεκτθσ και ο υποψιφιοσ αποκλείεται από το διαγωνιςμό. Αποκλείονται από τθ 
διαγωνιςτικι διαδικαςία όςεσ Τεχνικζσ Ρροςφορζσ περιζχουν ςτισ «Συμβάςεισ ςυντιρθςθσ 
– επιςκευισ» ςτοιχεία τιμϊν. 

 Οι διαγωνιηόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν ςτον (υπο)φάκελο «Δικαιολογθτικά 
ςυμμετοχισ-Τεχνικισ Ρροςφοράσ» και όλα τα αναγκαία ςτοιχεία για τθ διαςφάλιςθ των 
ςυνκθκϊν για τθν τεχνικά άρτια εγκατάςταςθ (όπου αυτι προβλζπεται) και κζςθ ςε πλιρθ 
λειτουργία του προςφερόμενου είδουσ, ωσ και γενικά ςχζδια (εφ’ όςον κρίνονται αναγκαία 
για το προςφερόμενο είδοσ). Στον υποφάκελο αυτό κα αναφζρουν όλα τα αναγκαία τεχνικά 
ςτοιχεία (βάρθ, ενδεικτικι διάταξθ με διαςτάςεισ των επί μζρουσ ςυςκευϊν, διαςτάςεισ και 
διαδρομζσ καναλιϊν κλπ.) που απαιτοφνται για τθν προετοιμαςία από τθν Ανακζτουςα 
Αρχι του χϊρου όπου ο Ανάδοχοσ κα εγκαταςτιςει το είδοσ. 

 Οποιοδιποτε επιπλζον ςτοιχείο που τεκμθριϊνει πλθρζςτερα τθν Τεχνικι Ρροςφορά του 
διαγωνιηόμενου και απαντά ςτισ επιμζρουσ απαιτιςεισ που τίκενται ςτθν παροφςα 
Διακιρυξθ, αλλά και ςτα αντίςτοιχα κριτιρια τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ. 

 Σε ςθμεία των τεχνικϊν προδιαγραφϊν όπου αναφζρεται ο τφποσ ι ςυγκεκριμζνοσ 
εξοπλιςμόσ γίνονται δεκτά και ιςοδφναμα αυτοφ. 

Ζγγραφθ διλωςθ:  

1. Πτι ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ είναι πλιρθσ, καινοφριοσ, αμεταχείριςτοσ ςφγχρονθσ 

τεχνολογίασ, κατάλλθλοσ για βαριά νοςοκομειακι χριςθ και δεν ζχει ςταματιςει θ 

παραγωγι του.  

2. Για τθν ποιότθτα του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, τθν 

καταλλθλότθτά του για τθ χριςθ για τθν οποία προορίηεται και γενικά τθν ανταπόκριςι του 

ςτισ τεχνικζσ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ. 

3. Πτι μπορεί να λάβει όλα τα αναγκαία μζτρα απόςυρςθσ του προϊόντοσ από τθν αγορά, ςε 

περίπτωςθ που θ χριςθ του κζτει ςε κίνδυνο τθν υγεία ι και τθν αςφάλεια των χρθςτϊν ι 

ενδεχομζνωσ και άλλων προςϊπων, κακϊσ και τθν αςφάλεια πραγμάτων και εξοπλιςμοφ. 
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4. Πτι με τθν παράδοςθ του μθχανιματοσ κα παραδϊςει και βεβαίωςθ του οίκου 

καταςκευισ ότι το μθχάνθμα (αναφζροντασ τον αρικμό ςειράσ S/Ν) καταςκευάςτθκε 

τθν τελευταία διετία. 

5. Ππου οι διαγωνιηόμενοι κα αναφζρουν τισ επιχειρθματικζσ μονάδεσ (εργοςτάςια) ςτισ 

οποίεσ κα καταςκευάςουν το προςφερόμενο είδοσ κακϊσ και τον τόπο εγκατάςταςθσ 

τουσ. Εάν οι διαγωνιηόμενοι δεν κα καταςκευάςουν το προςφερόμενο είδοσ μερικά ι 

ολικά ςε δικό τουσ εργοςτάςιο, απαιτείται υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου 

εκπρόςωπου του καταςκευαςτικοφ οίκου προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι, ότι θ 

καταςκευι του τελικοφ προϊόντοσ κα γίνει από τον ίδιο τον καταςκευαςτικό οίκο (ςτον 

οποίο ανικει ι ο οποίοσ εκμεταλλεφεται ολικά ι μερικά τθ μονάδα καταςκευισ του 

τελικοφ προϊόντοσ) και ότι ο καταςκευαςτικόσ οίκοσ ζχει αποδεχκεί ζναντί τουσ τθν 

εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ, ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ςτον Ανάδοχο 

υπζρ του οποίου ζγινε θ αποδοχι. Μετά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ απαγορεφεται θ 

αλλαγι του εργοςταςίου που δθλϊκθκε. Κατ’ εξαίρεςθ, πριν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, 

μπορεί να εγκρικεί θ ανωτζρω αλλαγι μόνον ςε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ ι διακοπισ 

λειτουργίασ του δθλωκζντοσ εργοςταςίου για οποιονδιποτε λόγο, ενϊ μετά τθ 

ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ θ αλλαγι αυτι μπορεί να εγκρικεί μετά από αιτιολογθμζνο 

αίτθμα του προμθκευτι. Καταςκευι του εξοπλιςμοφ ςε εργοςτάςιο άλλο από εκείνο 

που δθλϊκθκε χωρίσ προθγοφμενθ ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςυνεπάγεται 

αντιςτοίχωσ τον αποκλειςμό του προμθκευτι ι τθν κιρυξθ αυτοφ ζκπτωτου από τθ 

ςφμβαςθ, με τισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

6. Πτι το μθχάνθμα κα πρζπει να πλθροί τουσ ιςχφοντεσ Ελλθνικοφσ και Ευρωπαϊκοφσ 

κανονιςμοφσ ποιότθτασ και αςφαλείασ. 

7. του οίκου καταςκευισ του μθχανιματοσ ότι τα προςφερκζντα ςτον διαγωνιςμό 

αναλϊςιμα και ανταλλακτικά προτείνονται από τον εν λόγω Οίκο για κανονικι χριςθ, 

ότι είναι απόλυτα ςυμβατά με τα θλεκτρονικά και μθχανικά μζρθ του μθχανιματοσ, και 

ότι δεν κα επθρεάςουν τθν ομαλι και απρόςκοπτθ λειτουργία του 

8. του οίκου καταςκευισ του μθχανιματοσ ότι θ προςφζρουςα εταιρεία (προμθκευτισ) 

είναι εξουςιοδοτθμζνθ ωσ προσ τθν παροχι πλιρουσ τεχνικισ και Επιςτθμονικισ 

υποςτιριξθσ (service, ανταλλακτικά κ.λ.π.) και ότι ςτελζχθ τθσ ζχουν εκπαιδευτεί ςτα 

εργοςτάςια του οίκου καταςκευισ. Αποδεικτικά ωσ προσ τθν εκπαίδευςθ και τθ 

διάρκεια κα ςυνυποβλθκοφν με τθ βεβαίωςθ. Σε περίπτωςθ που ο διαγωνιηόμενοσ δεν 

διακζτει το ωσ άνω προςωπικό, πρζπει ςτον παρόντα επί μζρουσ φάκελο τεχνικισ 

προςφοράσ του να υπάρχει ζγγραφο του μθτρικοφ οίκου ότι θ εκπαίδευςθ κα γίνει από 

δικό του εξειδικευμζνο προςωπικό ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα και με τουσ όρουσ που 

αναφζρονται ςτο παρόν εδάφιο. 

9. του μθτρικοφ καταςκευαςτικοφ οίκου (με επίςθμθ μετάφραςθ –επικφρωςθ ςε 

περίπτωςθ που πρόκειται για αλλοδαπό καταςκευαςτι) για τθν δζςμευςθ 

εξαςφάλιςθσ και διάκεςθσ ανταλλακτικϊν κακϊσ και ενδεχομζνωσ άλλων 

απαιτοφμενων υλικϊν για τθν πλιρθ λειτουργία και απόδοςθ του είδουσ για το χρονικό 

διάςτθμα που ορίηεται για το ςυγκεκριμζνο είδοσ ςτο Υαράρτθμα Βϋ «Τεχνικζσ 

Ρροδιαγραφζσ» τθσ Διακιρυξθσ από τθν οριςτικι παραλαβι αυτοφ. Στθν βεβαίωςθ 

αυτι κα περιλαμβάνεται θ διλωςθ δζςμευςθσ του οίκου για ςυνζχιςθ τθσ διάκεςθσ 
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των ανταλλακτικϊν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ςε περίπτωςθ που ο διαγωνιηόμενοσ πάψει 

να είναι ο αντιπρόςωποσ ι εκπρόςωποσ του μθτρικοφ καταςκευαςτικοφ οίκου ςτθν 

Ελλάδα ι ςε περίπτωςθ που ο διαγωνιηόμενοσ πάψει να υφίςταται ωσ επιχείρθςθ.  

Για περιπτϊςεισ καταςκευαςτϊν οι οποίοι χρθςιμοποιοφν υποςυςτιματα άλλων 
καταςκευαςτικϊν οίκων, αρκεί θ διλωςθ του καταςκευαςτι του τελικοφ προϊόντοσ και δεν 
απαιτοφνται οι δθλϊςεισ περί διάκεςθσ ανταλλακτικϊν των καταςκευαςτικϊν οίκων των 
διαφόρων υποςυςτθμάτων. Επιςθμαίνεται ότι είναι ςτθν ευχζρεια των υποψθφίων να 
προςφζρουν δζςμευςθ εξαςφάλιςθσ και διάκεςθσ ανταλλακτικϊν κακϊσ και λοιπϊν 
απαιτοφμενων υλικϊν για τθν πλιρθ λειτουργία και απόδοςθ του είδουσ με αντίςτοιχθ 
βεβαίωςθ του μθτρικοφ καταςκευαςτικοφ οίκου διάρκειασ μεγαλφτερθσ από τθν ελάχιςτθ 
διάρκεια . Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει τθν αποκικευςθ ανταλλακτικϊν και 
κφρια τθ διάκεςθ ανταλλακτικϊν, ωσ και των αντίςτοιχων κατάλλθλων υλικϊν για τθν πλιρθ 
λειτουργία και απόδοςθ του ςυγκροτιματοσ, επί δζκα (10) τουλάχιςτον ςυνολικά ζτθ ι 
οπϊσ αναφερεται ςτο Υαράρτθμα Βϋ «Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ» τθσ Διακιρυξθσ από τθν 
οριςτικι παραλαβι του Είδουσ. Ρροςφορά ςτθν οποία δθλϊνεται δζςμευςθ εξαςφάλιςθσ 
και διάκεςθσ ανταλλακτικϊν κακϊσ και των αντιςτοίχων κατάλλθλων υλικϊν για τθν πλιρθ 
λειτουργία και απόδοςθ του είδουσ μικρότερθ τθσ ελάχιςτθσ διάρκειασ που ορίηεται για το 
ςυγκεκριμζνο είδοσ ςτο Υαράρτθμα Βϋ «Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ» από τθν θμερομθνία 
οριςτικισ παραλαβισ αυτοφ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Θ ζγγραφθ βεβαίωςθ κα 
πρζπει να ςυνοδεφεται από αναλυτικό πίνακα προτεινόμενων ανταλλακτικϊν για το 
διάςτθμα που ορίηεται ςτο Υαράρτθμα Βϋ «Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ», με ςχετικι 
τεκμθρίωςθ τθσ ςυχνότθτασ αντικατάςταςισ τουσ. 

10. για τθν προτεινόμενθ διάρκεια τθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ από τθν 
θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ του εξοπλιςμοφ. Επιςθμαίνεται ότι είναι ςτθν 
ευχζρεια των υποψθφίων να προςφζρουν περίοδο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ 
μεγαλφτερθ τθσ ελάχιςτθσ ηθτοφμενθσ (2 ετϊν) που αυτι ορίηεται για κάκε είδοσ ςτο 
Υαράρτθμα Βϋ «Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ» τθσ διακιρυξθσ, από τθν οριςτικι παραλαβι 
του μθχανιματοσ και το ςτοιχείο αυτό κα λάβει μεγαλφτερθ βακμολογία ςτθν 
αξιολόγθςθ εφόςον ο χρόνοσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ περιλαμβάνεται ςτθν Ομάδα 
Βϋ των Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ του ςυγκεκριμζνου προςφερόμενου Είδουσ. Σε 
περίπτωςθ προςφοράσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ  πζραν του ελάχιςτου όπωσ  
ορίηεται  ςτο Υαράρτθμα Βϋ , απαιτείται ςχετικι επιβεβαίωςθ από τον 
καταςκευαςτικό (και ενδεχομζνωσ μθτρικό) οίκο υπό μορφι ζγγραφθσ βεβαίωςθσ 
όπου κα υπάρχει οπωςδιποτε ςυγκεκριμζνθ αναφορά ςτο διαγωνιςμό ι τθν 
επανάλθψι του. Ρροςφορά ςτθν οποία δθλϊνεται περίοδοσ εγγφθςθσ καλισ 
λειτουργίασ μικρότερθ τθσ ελάχιςτθσ ηθτοφμενθσ από τθν θμερομθνία οριςτικισ 
παραλαβισ του Είδουσ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

11. για το χρόνο παράδοςθσ και εγκατάςταςθσ του προςφερόμενου είδουσ. 
Επιςθμαίνεται ότι είναι ςτθν ευχζρεια των υποψθφίων να προςφζρουν μικρότερο 
χρόνο παράδοςθσ και εγκατάςταςθσ. 

12. για τθ διάρκεια του χρόνου πλιρουσ ςυντιρθςθσ-επιςκευισ, μετά τθ λιξθ του 
χρόνου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, του ηθτοφμενου εξοπλιςμοφ. Εντόσ τθσ περιόδου 
εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ κα παρζχετε ζνα (1) after sales service. Ραροχι 
ανταλακτικϊν και τεχνικθ υποςτιριξθ για τουλάχιςτων 10 ζτθ.Επιπρόςκετα κα 
αξιολογθκεί κετικά ζνα  (1) service  προσ το τζλοσ του εποπλζον προςφερόμανου  
χρόνου τθσ  εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ   βακμολογείται με 120 βακμοφσ. Επιπλζον οι 
προςφζροντεσ κα αναφζρουν τον τρόπο που κα καλφπτουν τισ απαιτιςεισ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ και πωσ κα αντιμετωπίηουν τα κζματα ςυντιρθςθσ και επιςκευισ 
των μθχανθμάτων από τθν οριςτικι παραλαβι αυτϊν μζχρι τθ λιξθ του χρόνου 
ςυντιρθςθσ-επιςκευισ και γενικά τθν οργάνωςθ τθσ εταιρίασ ςτθν παροχι τεχνικισ 
υποςτιριξθσ και service. Ρροσ τεκμθρίωςθ των ανωτζρω, οι προςφζροντεσ κα 
περιλάβουν ςε χωριςτι ζκκεςθ το τεχνικό προςωπικό που κα πρζπει να διακζτουν, 
ζτςι ϊςτε να μπορεί να ανταπεξζλκει μζςα ςε διάςτθμα εικοςιτεςςάρων ωρϊν (24 
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ωρϊν), για τθν παροχι υπθρεςιϊν εγκατάςταςθσ, επιςκευϊν κλπ με τον αντίςτοιχο 
χρόνο εναςχόλθςισ του, τα προςόντα, τθν εκπαίδευςθ του, τον διατικζμενο εξοπλιςμό 
για τθν τεχνικι υποςτιριξθ του εξοπλιςμοφ και κα ςυνυποβάλλουν ςχετικό 
πιςτοποιθτικό τθσ ειδικισ προσ τοφτο εκπαίδευςθσ αυτοφ και τθσ αντίςτοιχθσ 
εξουςιοδότθςθσ από τον καταςκευαςτι ι τον εξουςιοδοτθμζνο αντιπρόςωπό του ςτθν 
Ε.Ε., όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν Οδθγία 93/42/EEC, ϊςτε  να τεκμθριϊνεται θ 
καταλλθλότθτά του για εγκατάςταςθ, service κλπ των υπόψθ ειδϊν. Τα ωσ άνω 
ςτοιχεία αποτελοφν τθν εξυπθρζτθςθ μετά τθν πϊλθςθ και τθν τεχνικι βοικεια εκ 
μζρουσ του διαγωνιηόμενου (after sales service) και πρζπει να δοκοφν αναλυτικά. 
Επιςθμαίνεται ότι είναι ςτθν ευχζρεια των διαγωνιηομζνων να προςφζρουν ςυνολικό 
χρόνο (αρχόμενο από τθν οριςτικι παραλαβι των μθχανθμάτων περιόδου εγγφθςθσ 
καλισ λειτουργίασ και περιόδου ςυντιρθςθσ μεγαλφτερο του ελάχιςτου ηθτοφμενου 
των δζκα (10) ετϊν. 

Υροςφορζσ οι οποίεσ ςτθν ΨΕΧΡΛΞΘ ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ τουσ ι ςτον ΥΛΡΑΞΑ ΧΩΠΠΣΦΦΩΧΘΧ 
είναι αόριςτεσ, αςαφείσ ι ελλιπείσ και δεν πλθροφν όλεσ τισ παραπάνω προχποκζςεισ για 
τεκμθρίωςθ, δεν κα λαμβάνονται υπόψθ και κα αποκλείονται τθσ περαιτζρω διαδικαςίασ 
αξιολόγθςθσ. 

Για τθ διευκόλυνςθ και διαςφάλιςθ τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ, τα ςτοιχεία που 
περιλαμβάνονται ςτον φάκελο «δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ - τεχνικι προςφορά» και 
απαιτείται να προςκομιςτοφν ςε ζντυπθ μορφι, κα υποβάλλονται οπωςδιποτε ςε δφο 
πλιρεισ χωριςτζσ ςειρζσ (πρωτότυπο και αντίγραφο), ςε χωριςτοφσ φακζλουσ – ντοςιζ με 
αρίκμθςθ του περιεχομζνου κάκε φακζλου και αντίςτοιχο ευρετιριο. 

2.4.4 Υεριεχόμενα Φακζλου «Σικονομικι Υροςφορά» / Ψρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ 
οικονομικϊν προςφορϊν 

Θ οικονομικι προςφορά πρζπει να περιλαμβάνει τουσ πίνακεσ οικονομικισ προςφοράσ, οι οποίοι 
διατίκενται ωσ ςυνθμμζνα ςτο παράρτθμα Δ τθσ παροφςασ, πρζπει να ςυμπλθρωκοφν από τον 
ςυμμετζχοντα για τα είδθ που προςφζρει (κατά περίπτωςθ) και να υποβλθκεί θλεκτρονικά ςτθ 
διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΟΡΣ  ΕΣΘΔΘΣ και ςυγκεκριμζνα επί ποινι απόρριψθσ 
ςτον (υπο)φάκελο «Οικονομικι Ρροςφορά». Οι οικονομικζσ προςφορζσ υποβάλλονται ξεχωριςτά 
ανά προςφερόμενο είδοσ. 

Α. Σιμζσ 

Θ τιμι του προσ προμικεια υλικοφ δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα και κα πρζπει να αναγράφεται 
αρικμθτικά και ολογράφωσ που υπεριςχφει ςε περίπτωςθ αςυμφωνίασ με τθν αρικμθτικι τιμι.  

Το κόςτοσ τθσ ςυντιρθςθσ των μθχανθμάτων δεν είναι επιλζξιμο προσ ςυγχρθματοδότθςθ από το 
Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα “Δυτικι Μακεδονία” του ΕΣΡΑ 2014-2020. 

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. Αποκλείεται οποιαδιποτε ανακεϊρθςθ τθσ τιμισ τθσ προςφοράσ και 
οποιαδιποτε αξίωςθ του προμθκευτι πζραν του αντιτίμου του εξοπλιςμοφ, που κα προμθκεφςει 
βάςει τθσ τιμισ τθσ προςφοράσ του μζχρι τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι αυτϊν και 
τθν αποπλθρωμι τουσ. 

Στθν οικονομικι προςφορά πρζπει να ςυμπεριλθφκεί και ο επίςθμοσ τιμοκατάλογοσ ανταλλακτικϊν 
τθσ μθτρικισ εταιρίασ ςε ευρϊ για τον εξοπλιςμό/μθχανιματα που περιλαμβάνονται ςτο 
προςφερόμενο είδοσ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Θ υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν 
τεκμθρίωςθ των προςφερομζνων τιμϊν, οι δε προμθκευτζσ υποχρεοφνται να παρζχουν αυτά. Θ 
ευκφνθ όμωσ για τθν ακρίβεια των αναφερομζνων βαρφνει αποκλειςτικά τον προμθκευτι. 

Στθν οικονομικι προςφορά κα αναγράφεται θ τιμι τθσ τελευταίασ καταχϊρθςθσ ςτο 
Ραρατθρθτιριο τιμϊν τθσ ΕΡΥ κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ αναφζροντασ τον 
ςχετικό κωδικό Ραρατθρθτθρίου. 

Στθν περίπτωςθ που το είδοσ ι τα είδθ δεν είναι καταχωρθμζνα ςτο Ραρατθρθτιριο, κα πρζπει να 
υποβλθκεί, υπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν υπάρχει το είδοσ καταχωρθμζνο ςτο Ραρατθρθτιριο κατά 
τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

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 ςτθν 
παροφςα διακιρυξθ.  

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν  

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 
διακοςίων εβδομιντα θμερϊν (270) 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. 

Ο χρόνοσ ιςχφοσ προςφοράσ δθλϊνεται με ςχετικι διλωςθ του προςφζροντα μζςα ςτον φάκελο 
«Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ – Τεχνικι προςφορά». 

2.4.6 Οόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

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

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο 
πάνω και ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. 
(Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν 
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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,  

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.  

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 2.2.3.3 περ.γ τθσ 
παροφςασ (περ. γϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων 
οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που 
ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων,  

ςτ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ, 

θ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ 
ςφμβαςθσ. 
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3. ΔΛΕΡΕΦΓΕΛΑ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΑΧ - ΑΛΣΟΣΓΘΧΘ ΥΦΣΧΦΣΦΩΡ  

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

3.1.1 Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν 

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

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι 

Ρροςφορά» τθν 10/04/2023 Θμζρα Δευτζρα  και ϊρα 09:00:00 π.μ., τζςςερισ (4) 
εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία προςφορϊν  

 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 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

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

Θ ανακζτουςα αρχι, τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτά από τουσ 
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να 
υποβάλλονται είναι ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο 
ΕΕΕΣ, ι όταν λείπουν ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να 
αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, εντόσ προκεςμίασ όχι 
μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία 
κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ αποςαφινιςθ ηθτείται και 
γίνεται αποδεκτι υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν τροποποιείται θ προςφορά του οικονομικοφ φορζα 
και ότι αφορά ςε ςτοιχεία ι δεδομζνα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβϊςιμοσ ο 
προγενζςτεροσ χαρακτιρασ ςε ςχζςθ με το πζρασ τθσ καταλθκτικισ προκεςμίασ παραλαβισ 
προςφορϊν. Τα ανωτζρω ιςχφουν κατϋ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουςεσ δθλϊςεισ, υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι βεβαιϊνουν γεγονότα αντικειμενικϊσ εξακριβϊςιμα28. 

Ειδικότερα: 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα 
υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο 
υπογράφεται από τα μζλθ του οργάνου. 
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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.4412/2016 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 αρχι προσ ζγκριςθ. 

Ψα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Χυμμετοχισ» & «Ψεχνικι Υροςφορά») 
επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία 
κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του 
ςυςτιματοσ ΕΧΘΔΘΧ, ςτουσ προςφζροντεσ μαηί με αντίγραφο των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ 
ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων. 

Ξατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, 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. 

Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι 
βακμολογία μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων θ ανάκεςθ γίνεται ςτθν προςφορά με τθν 
μεγαλφτερθ βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ. Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια 
βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ, 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.  

Τα αποτελζςματα τθσ κλιρωςθσ ενςωματϊνονται ομοίωσ ςτθ ςχετικι απόφαςθ. 

Ψα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου («Σικονομικι Υροςφορά») επικυρϊνονται με απόφαςθ 
του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, 
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΧΘΔΘΧ, ςτουσ προςφζροντεσ 
μαηί με αντίγραφο των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν του 
ωσ άνω ςταδίου.  

Ξατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ 
παροφςασ. 
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Σε κάκε περίπτωςθ, ανεξαρτιτωσ ποςοφ και διαδικαςίασ, όταν εξαρχισ ζχει υποβλθκεί μία 
προςφορά, εκδίδεται μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα όλων των 
ςταδίων, ιτοι Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ Ρροςφοράσ. 

3.2 Υρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά 
προςωρινοφ αναδόχου 

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 από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα 
νομιμοποίθςθσ 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 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 δικαιολογθτικϊν. 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. 5.4.1 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 αρχζσ. 

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. 

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

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι 
όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 
ζωσ 2.2.8 (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 του.  

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 ανωτζρω και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ 
διαδικαςίασ, είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.  

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

3.3 Ξατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν 
τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που δεν ζχει 
αποκλειςτεί οριςτικά, ςφμφωνα με το άρκρο 105 του Ν. 4412/2016, 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 
και όταν 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,και  

β) 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 του Ν.4412/16 και 
τθσ παρ. 3.2.6. τθσ παροφςασ και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. 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) θμζρεσ, από τθν κοινοποίθςθ 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ, προςκομίηοντασ και τθ προβλεπόμενθ εγγυθτικι επιςτολι καλισ 
εκτζλεςθσ. 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 διαδικαςία τθσ παραγράφου 3.2. (αρκ.103 του 
Ν.4412/16) για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ-τιμισ.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 
106. 

3.4 Υροδικαςτικζσ Υροςφυγζσ – Υροςωρινι Δικαςτικι Υροςταςία  

 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 πράξθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι:  

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

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

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

Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά διακιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν 
πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ.  

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

Οι προκεςμίεσ ωσ προσ τθν υποβολι των προδικαςτικϊν προςφυγϊν και των παρεμβάςεων 
αρχίηουν τθν επομζνθ τθσ θμζρασ τθσ προαναφερκείςασ κατά περίπτωςθ κοινοποίθςθσ ι γνϊςθσ 
και λιγουν όταν περάςει ολόκλθρθ θ τελευταία θμζρα και ϊρα 23:59:59 και, αν αυτι είναι 
εξαιρετζα ι Σάββατο, όταν περάςει ολόκλθρθ θ επομζνθ εργάςιμθ θμζρα και ϊρα 23:59:5929. 

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

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 363 του ν. 
4412/2016. Θ επιςτροφι του παραβόλου ςτον προςφεφγοντα γίνεται: α) ςε περίπτωςθ ολικισ ι 
μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ του, β) όταν θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ 
πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια πριν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ 
προςφυγισ, γ) ςε περίπτωςθ παραίτθςθσ του προςφεφγοντα από τθν προςφυγι του ζωσ και δζκα 
(10) θμζρεσ από τθν κατάκεςθ τθσ προςφυγισ. 
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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 και 20 του π.δ. 39/2017. Πμωσ, 
μόνθ θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ 
διαδικαςίασ, υπό τθν επιφφλαξθ χοριγθςθσ από το Κλιμάκιο προςωρινισ προςταςίασ ςφμφωνα με 
το άρκρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017 .  

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

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

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

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

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

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

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

 

Β. Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει, εφαρμοηόμενων αναλογικά των διατάξεων του 
π.δ. 18/1989, τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον 
του αρμοδίου διοικθτικοφ δικαςτθρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετακλιτωσ. 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 πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι 
ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ 
αίτθςθσ ακφρωςθσ30. 

Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ 
ακφρωςθσ. Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο ωσ άνω ακυρωτικό δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία 
δζκα (10) θμερϊν από  κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ 
προςφυγισ και ςυηθτείται το αργότερο εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν κατάκεςι τθσ. Θ άςκθςι 
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τθσ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ 
αποφανκεί διαφορετικά. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο 
αποκλειςτικά διπλότυπο είςπραξθσ από τισ Δθμόςιεσ Οικονομικζσ Υπθρεςίεσ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 εδ. γϋ-ηϋ του ν. 4412/2016. Με τθν κατάκεςθ τθσ 
αιτιςεωσ αναςτολισ θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ διακόπτεται και αρχίηει από τθν 
επίδοςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Ο διάδικοσ που πζτυχε υπζρ αυτοφ τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ 
τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, οφείλει μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν επίδοςθ τθσ 
απόφαςθσ αυτισ, να αςκιςει τθν αίτθςθ ακφρωςθσ, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίωσ θ ιςχφσ τθσ 
αναςτολισ. 

 

Γ. Διαφορζσ από τον ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό που ανακφπτουν: α) από πράξεισ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ οι οποίεσ κοινοποιοφνται ςτον κιγόμενο, ι των οποίων προκφπτει εκ μζρουσ του πλιρθσ 
γνϊςθ, μετά τθν 1.9.2021, β) από παραλείψεισ που ςυντελοφνται από μζρουσ τθσ μετά τθν 
1.9.2021, εκδικάηονται με τισ νζεσ ειδικζσ δικονομικζσ διατάξεισ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 όπωσ 
αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 138 ν. 4782/202131 , ςφμφωνα με τισ οποίεσ: 

Με το ίδιο δικόγραφο δφναται δικονομικά να αςκθκεί αίτθςθ αναςτολισ εκτζλεςθσ και ακφρωςθσ 
των αποφάςεων τθσ ΑΕΡΡ. 

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου 
κωλφουν, εκ του νόμου, τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ δικαςτικισ 
απόφαςθσ, εκτόσ εάν με προςωρινι διαταγι το δικαςτιριο αυτό αποφανκεί διαφορετικά. Επίςθσ, θ 
προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ κωλφουν τθν πρόοδο τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ για χρονικό διάςτθμα δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ, εκτόσ εάν με 
προςωρινι διαταγι το δικαςτιριο αυτό αποφανκεί διαφορετικά. 

 

3.5 Παταίωςθ Διαδικαςίασ 

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

4.1 Εγγυιςεισ  

4.1.1.Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ αξίασ 
τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ πρζπει να είναι ζωσ και δφο (2) μινεσ, μετά τθν λιξθ τθσ ιςχφοσ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Με τθν κατάκεςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτον Ανάδοχο θ 
εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ. 

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 Ε’ 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.  

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

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

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

4.1.2. Εγγυιςεισ καλισ λειτουργίασ  

Μετά τθν ζγκριςθ του πρωτοκόλλου οριςτικισ παραλαβισ και προκειμζνου να αποδεςμευτεί θ 
εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, απαιτείται θ κατάκεςθ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ 
εγγφθςθσ αυτισ, ξεκινά μετά τθν οριςτικι παραλαβι και θ διάρκειά του ορίηεται ςτθν προςφορά 
του αναδόχου και ςε κάκε περίπτωςθ κα πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από τον χρόνο εγγφθςθσ 
καλισ λειτουργίασ κατά τρεισ μινεσ (3) και που προβλζπεται ςτο άρκρο 6.6 τθσ παροφςασ. 

Θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςε ποςοςτό δφο τοισ εκατό (2%) επί τθσ 
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ Φ.Ρ.Α. και επιςτρζφεται μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του 
προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, όπωσ ορίηεται ανωτζρω, διάςτθμα κατά το 
οποίο θ επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ 
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ςτο οποίο αποφαίνεται για τθ 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. Το 
πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.  
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4.2  Χυμβατικό Υλαίςιο - Εφαρμοςτζα Ρομοκεςία  

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

4.3 Τροι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

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

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

4.4 Ωπεργολαβία 

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. 
Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ 
ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα 
Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ 
είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι 
κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

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

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

4.5 Ψροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ  

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

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

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ  

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

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

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

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

5.1 Ψρόποσ πλθρωμισ  

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

 Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν. 

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

Ριο ςυγκεκριμζνα για τθν πλθρωμι τθσ δαπάνθσ απαιτοφνται: α) Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ 
και ποιοτικισ παραλαβισ (ςφμφωνα με το αρκ. 208 του ν.4412/2016), β) δελτίο αποςτολισ-
τιμολόγιο του ανάδοχου, ςτο οποίο κα αναγράφονται λεπτομερϊσ το κάκε είδοσ, θ τιμι, θ 
ποςότθτα, ο ςειριακόσ αρικμόσ γ) αποδεικτικό φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ. 

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) Κρϊτηςη ύψουσ 0,1% (ΕΑΔΗΤ) επύ όλων των ςυμβϊςεων που υπϊγονται ςτον παρόντα 
νόμο και ςτον ν. 4413/2016 (Α΄ 148), 

 β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε 
πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 
Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και 
ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

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

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

5.2 Ξιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Ξυρϊςεισ  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμόδιου οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν 
επιςκευάςει ι ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του 
δοκεί, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 6 τθσ 
παροφςασ (ειδικοί όροι) εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ. 

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ 
ςφμβαςθ. 
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β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

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

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

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

5.2.2. Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και 
μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 & 207 του 
Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε 
εκπρόκεςμα. 

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

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

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

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο επιβάλλεται αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ τθσ 
ζνωςθσ. 

5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων-Δικαςτικι 
επίλυςθ διαφορϊν 

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), 6.5. (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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5.4 Δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που 
ςυνάπτονται ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ 
ςτο Διοικθτικό Εφετείο τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα 
ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Ρριν από τθν 
άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ 
προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται 
ωσ απαράδεκτθ. 
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6. ΕΛΔΛΞΣΛ ΣΦΣΛ 

6.1 Υαράδοςθ υλικϊν - Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν 

 Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά  ςε  ενενιντα  (90) θμζρεσ  από τθν 
θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ, το οποίο και κα αναφζρει υποχρεωτικά ςτθν αρχικι 
του προςφορά.  

 Θ παράδοςθ-παραλαβι του μθχανιματοσ (οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι) κα γίνει, με τθν 
εγκατάςταςθ και ςε κατάςταςθ πλιρουσ λειτουργίασ, ωσ ειδικότερα ορίηεται από τθν ςχετικι 
κείμενθ νομοκεςία. Οι περιγραφόμενεσ ςτθ ςφμβαςθ δυνατότθτεσ του μθχανιματοσ κα 
ελεγχκοφν ςε κάκε περίπτωςθ με τα απαιτοφμενα εργαλεία και όργανα μετριςεων και 
ελζγχου, πάντοτε δε κατά τρόπο τεχνικά άρτιο και όπου αυτό δεν είναι δυνατό ςε πραγματικζσ 
ςυνκικεσ, με τθν διαδικαςία των εξετάςεων ςε αςκενείσ, (αφορά τθν διαδικαςία οριςτικισ 
παραλαβισ). Να κατατεκοφν τα ςχετικά πιςτοποιθτικά διακρίβωςθσ των οργάνων μετριςεων 
και ελζγχου. 

 Με απόφαςθ του Δ.Σ. του Νοςοκομείου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, o 
προμθκευτισ κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει απ’ 
αυτι, εφόςον δεν φόρτωςε, παρζδωςε ι αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά υλικά, ι δεν επιςκεφαςε 
ι ςυντιρθςε αυτά μζςα ςτο ςυμβατικό χρόνο ι το χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε μετά από 
αίτθςι του, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το oπoίo υποχρεωτικά καλεί τον 
ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά ι διαηευκτικά, οι κυρϊςεισ που 
προβλζπονται ςτο άρκρο 203 του Ν.4412/2016. 

 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. 

 Για τθ μετάκεςθ του χρόνου παράδοςθσ απαιτείται και θ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ενδιάμεςθσ 
Διαχειριςτικισ Αρχισ (ΕΔΑ) του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ. 

 Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τα ζξοδα μεταφοράσ, εγκατάςταςθσ, παράδοςθσ, παραλαβισ και 
κζςθσ ςε λειτουργία, των προσ προμικεια ειδϊν, με ευκφνθ και μζριμνά του ςτουσ χϊρουσ που 
ζχουν υποδειχτεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

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

 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εγκαταςτιςει ςε ςθμείο που κα υποδειχκεί από τθν Ανακζτουςα 
Αρχι αυτοκόλλθτθ ετικζτα επι των προμθκευόμενων είδων , ςτθν οποία κα αναγράφονται τα 
ςτοιχεία για τθν χρθματοδότθςι του.  

 Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο 
αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε 
εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε.  

    Θ Ανακζτουςα Αρχι κα πρζπει να τοποκετιςει μόνιμεσ αναμνθςτικζσ πινακίδεσ,                                  
ςθμαντικοφ μεγζκουσ, εντόσ τριϊν (3) μθνϊν από τθν ολοκλιρωςθ τθσ προμικειασ των ειδϊν 
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οι οποίεσ κα αναγράφουν πλθροφορίεσ για τθ ςυγχρθματοδότθςθ (ονομαςία και κφριοσ 
ςτόχοσ, ζμβλθμα τθσ Ζνωςθσ μαηί με αναφορά ςτθν Ζνωςθ και το Ταμείο που ςτθρίηουν τθν 
προμικεια). Επιπλζον ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τοποκετιςει αυτοκόλλθτεσ ετικζτεσ επί των 
προμθκευόμενων ειδϊν με πλθροφορίεσ για τθ ςυγχρθματοδότθςθ 
 

6.2  Υαραλαβι υλικϊν - Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν 

 H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16 ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και το Ραράρτθμα ΣΤ’ τθσ παροφςασ (ςχζδιο 
ςφμβαςθσ). Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ 
ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ.  

 Για τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του εξοπλιςμοφ από τθν αρμόδια επιτροπι, 
απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι θ εγκατάςταςθ και ο εξοπλιςμόσ να βρίςκονται ςε κατάςταςθ 
πλιρουσ λειτουργίασ, κακϊσ και θ παράδοςθ των τεχνικϊν εγχειριδίων και πιο ςυγκεκριμζνα 
πλιρθσ ςειρά τευχϊν (εγχειρίδια) με οδθγίεσ χριςεωσ και λειτουργίασ με αναλυτικι 
περιγραφι των αντίςτοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιϊν για όλεσ τισ αντίςτοιχεσ 
εφαρμογζσ, (Operation manual ςτθν αγγλικι και ελλθνικι γλϊςςα) και ςυντιρθςθσ και 
επιςκευισ (Service manual ςτθν αγγλικι γλϊςςα). Θ μετάφραςθ κα πρζπει να αποδίδει πιςτά 
το πρωτότυπο κείμενο και να φζρουν τθν ζγκριςθ του καταςκευαςτι. 

 Οι περιγραφόμενεσ ςτθ Σφμβαςθ δυνατότθτεσ του εξοπλιςμοφ κα ελεγχκοφν με τα 
απαιτοφμενα εργαλεία και όργανα μετριςεων και ελζγχου, πάντοτε δε κατά τρόπο τεχνικά 
άρτιο και όπου αυτό δεν είναι δυνατό, ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ, με τθν διαδικαςία που 
προβλζπεται ςτθν τεχνικι προδιαγραφι κάκε είδουσ. 

 Σε όςα είδθ απαιτείται τα όργανα μετριςεων να είναι διακριβωμζνα πρζπει να ςυνοδεφονται 
από ςχετικά πιςτοποιθτικά διακρίβωςθσ και ελζγχου. 

 Πλα τα προςφερόμενα είδθ και υποςυςτιματά τουσ που κα προμθκεφςει, εγκαταςτιςει και 
κζςει ςε λειτουργία ο Ανάδοχοσ πρζπει να είναι καινοφρια, αμεταχείριςτα, χωρίσ ελαττϊματα 
και να ικανοποιοφν όλουσ τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, που κακορίηουν τον τφπο, τθν κατθγορία 
και τα υπόλοιπα χαρακτθριςτικά του. 

 Ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να δϊςει οποιαδιποτε ςτοιχεία προζλευςθσ των υλικϊν ικελε 
ηθτιςει ο φορζασ για διαπίςτωςθ τθσ ποιότθτασ και των χαρακτθριςτικϊν τουσ. 

 Ο φορζασ διατθρεί το δικαίωμα να ελζγχει κάκε προςκομιηόμενο Είδοσ και ο ανάδοχοσ 
υποχρεϊνεται να υπακοφςει ςε οποιαδιποτε εντολζσ των αρμοδίων υπθρεςιϊν του, για είδοσ 
το οποίο δεν εκπλθρϊνει τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ, που αναφζρονται ςτθν ποιότθτα και τα 
χαρακτθριςτικά του. 

 Τυχόν βλάβεσ κατά τθ διάρκεια των δοκιμϊν βαρφνουν τον προμθκευτι ο οποίοσ οφείλει με 
δικά του ζξοδα να τισ αποκαταςτιςει άμεςα εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν. Μετά τθν 
αποκατάςταςθ τυχόν βλαβϊν ακολουκεί εκ νζου δοκιμι του ςυςτιματοσ διάρκειασ μζχρι 
επτά (7) θμερϊν ςτθν κρίςθ τθσ επιτροπισ παραλαβϊν με τουσ ίδιουσ όρουσ αποκατάςταςθσ 
βλαβϊν. 

 Μετά από παρζλευςθ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ και τθσ απαιτοφμενθσ εκπαιδευςθσ του 
προςωπικοφ  διάρκειασ ενόσ (1) μθνόσ, κατά τθν οποία πρζπει να πραγματοποιθκοφν όλοι οι 
απαιτοφμενοι ποιοτικοί ζλεγχοι, οι μετριςεισ, θ επίδειξθ λειτουργίασ του, θ διαπίςτωςθ τθσ 
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καλισ του κατάςταςθσ, θ επαλικευςθ των τεχνικϊν του δυνατοτιτων και χαρακτθριςτικϊν, 
κα ςυνταχκεί πρακτικό ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ από τθν αρμόδια Επιτροπι. 

 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 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 κατ’ ζφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία 
είκοςι (20) θμερϊν από τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ 
εξζταςθσ, με τον τρόπο που περιγράφεται ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16. 

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

 Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ 
πραγματοποιείται εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία διενζργειασ των 
προβλεπόμενων ελζγχων. 

 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. 





                                                                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ       ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

Σελίδα 70 

6.3 Εγκατάςταςθ υλικϊν 

 Ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να εκτελζςει πλιρωσ τθν εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ (ςτα είδθ 
που προβλζπεται) και να το δοκιμάςει και παραδϊςει ςε πλιρθ λειτουργία, με δικό του 
ειδικευμζνο και αςφαλιςμζνο προςωπικό, με δικι του ολοκλθρωτικά ευκφνθ, ςφμφωνα με 
τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ επιςτιμθσ και τθ λοιπι ςχετικι νομοκεςία του ελλθνικοφ 
κράτουσ, τισ οδθγίεσ και τα ςχζδια του καταςκευαςτικοφ οίκου και τζλοσ, τισ οδθγίεσ των 
αρμοδίων υπθρεςιϊν του Γ.Ν. Γρεβενϊν , ςτουσ χϊρουσ που διακζτουν. 

 Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν αποξιλωςει , απομάκρυνςθ εξοπλιςμοφ που τυχόν 
αντικακιςτάται και εγκακιςτά πλιρωσ και κζτθ ςε πλιρθ λειτουργία τον νζο εξοπλιςμό ςε 
χϊρουσ κακϋυπόδειξθ του νοςοκομείου. 

 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να χρθςιμοποιιςει για τθν εγκατάςταςθ εξειδικευμζνο προςωπικό 
το οποίο κα αναφζρεται ςτο φάκελο τεχνικισ προςφοράσ, θ δε Ανακζτουςα Αρχι οφείλει να 
ελζγξει τθ ςχετικι ςυμμόρφωςθ, ϊςτε να διαςφαλιςκοφν τα ςυμφζροντα του Δθμοςίου. 

 Ωσ τόποσ παράδοςθσ και παραλαβισ ορίηεται το Γ.Ν. Γρεβενϊν , και θ εγκατάςταςθ των 
μθχανθμάτων, των ςυςκευϊν και των ςυςτθμάτων κα γίνει ςτουσ αντίςτοιχουσ χϊρουσ του Γ.Ν. 
Γρεβενϊν . 

 Θ εγκατάςταςθ των μθχανθμάτων, των ςυςκευϊν και των ςυςτθμάτων κακϊσ και τα υλικά που 
κα χρθςιμοποιθκοφν κα πρζπει να καλφπτουν πλιρωσ τουσ ςχετικοφσ κανονιςμοφσ για 
αςφάλεια και υγιεινι και να διαςφαλίηουν τθν ομαλι και πλιρθ λειτουργία των 
θλεκτρολογικϊν και μθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων των κτιριακϊν υποδομϊν του Γ.Ν. 
Γρεβενϊν , Με ευκφνθ και δαπάνθ του αναδόχου, μετά από ςχετικό του αίτθμα και ζγκριςθ 
από τθν αρμόδια Υπθρεςία του Γ.Ν. Γρεβενϊν , κα προβαίνει ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ εργαςίεσ 
για τθν επίτευξθ των ανωτζρω. 

 Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να διακζτει μόνιμο και κατάλλθλα εκπαιδευμζνο προςωπικό, με 
πιςτοποιθτικό εκπαίδευςθσ και εξουςιοδότθςθσ αυτοφ από τον μθτρικό καταςκευαςτικό οίκο, 
για τθν ςυντιρθςθ των αντίςτοιχων μθχανθμάτων. Θ ςφνκεςθ του ςυνεργείου ςυντιρθςθσ 
κακϊσ και τα τυπικά κλπ. προςόντα των απαςχολουμζνων να αναφερκοφν αναλυτικά ςτθν 
προςφορά ωσ και τα αντίςτοιχα διακριβωμζνα προσ τοφτο όργανα. 

 Κατά την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβήσ ςε κατάςταςη λειτουργίασ ο ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να παραδϊςει: Πλήρη ςειρά τευχϊν (ςε ζντυπη και ηλεκτρονική μορφή) με 
οδηγίεσ ςυντήρηςησ και επιςκευήσ (SERVICE MANUALS), κακϊσ και όλο το απαραίτθτο 
λογιςμικό για τθν πλιρθ λειτουργία του μθχανιματοσ και τθν επαναφόρτωςι του (ςε όποιο 
είδοσ υπάρχει) από τουσ τεχνικοφσ του Νοςοκομείου (π.χ. τυχόν αναβακμίςεισ του κλπ.). Να 
περιγραφεί λεπτομερϊσ ο τρόποσ επαναφόρτωςθσ του λειτουργικοφ ςυςτιματοσ του 
μθχανιματοσ και να δοκοφν οι απαραίτθτεσ οδθγίεσ.  

 Επίςθσ να παραδοκοφν όλα τα ςχεδιαγράμματα των επιμζρουσ τμθμάτων του μθχανιματοσ και 
όλοι οι απαραίτθτοι κωδικοί χριςτθ και τεχνικοφ (ελζγχων, επιςκευϊν, ρυκμίςεων κλπ.). 

  ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΥΦΣΧΩΥΛΞΣΩ –ΥΟΘΦΘΧ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑ ΠΘΧΑΡΘΠΑΨΩΡ 

 Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να αναφζρει ότι διακζτει μόνιμο και κατάλλθλα εκπαιδευμζνο 
προςωπικό (πζραν και ανεξάρτθτα του αντίςτοιχου τεχνικοφ προςωπικοφ για παροχι 
υπθρεςιϊν εγκατάςταςθσ, ςυντιρθςθσ, κλπ) για τθν υποςτιριξθ των προςφερομζνων ειδϊν 
από άποψθ λειτουργικι και επίδειξθ – εκμάκθςθ του προςωπικοφ των Νοςοκομείων (ιατρϊν - 
χειριςτϊν) τόςο επί τθσ λειτουργίασ των ειδϊν όςο και επί των δυνατοτιτων 
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αποτελεςματικότερθσ και επωφελζςτερθσ εκμετάλλευςθσ και ανάπτυξθσ τθσ απόδοςισ των, 
ποιοτικισ και ποςοτικισ. 

 Το υπόψθ εκπαιδευτικό ωσ και το τεχνικό προςωπικό κα αναφερκεί χωριςτά με τον αντίςτοιχο 
χρόνο εναςχόλθςισ του, τα προςόντα, εκπαίδευςθ κλπ και κα ςυνυποβλθκεί ςχετικό 
πιςτοποιθτικό ειδικισ προσ τοφτο εκπαίδευςθσ και αντίςτοιχθσ εξουςιοδότθςθσ από τον 
μθτρικό καταςκευαςτικό οίκο, ϊςτε να τεκμθριϊνεται θ καταλλθλότθτά του, αντίςτοιχα, για 
τθν πλιρθ εκπαίδευςθ ιατρϊν χειριςτϊν επί τθσ λειτουργίασ των μθχανθμάτων και τθσ 
πλιρουσ εκμετάλλευςθσ των δυνατοτιτων των ειδϊν ενϊ για το τεχνικό προςωπικό ι 
καταλλθλότθτα του για εγκατάςταςθ, service κλπ των υπόψθ ειδϊν. Θ υπόψθ εκπαίδευςθ 
(ιατρϊν – φυςικϊν - χειριςτϊν) κα παρζχεται επί ζνα μινα μετά τθν εγκατάςταςθ του 
μθχανιματοσ άνευ πρόςκετθσ αμοιβισ του προμθκευτι. 

 Ο προμθκευτισ υποχρεοφται εντόσ τθσ δεκαετίασ να παράςχει επί πλζον μία ανάλογθ 
εκπαίδευςθ φςτερα από αίτθμα του φορζα χωρίσ τθν καταβολι πρόςκετθσ αμοιβισ για τυχόν 
επανάλθψθ τθσ εκπαίδευςθσ μεταγενζςτερα, προσ εκπαίδευςθ νζου προςωπικοφ (ιατρϊν, 
φυςικϊν ι χειριςτϊν και βιοϊατρικϊν μθχανικϊν). 

 Σε περίπτωςθ που ο προμθκευτισ δεν διακζτει το προςωπικό (εκπαιδευτικό-τεχνικό), πρζπει 
ςτθν προςφορά να υπάρχει ζγγραφο του μθτρικοφ οίκου ότι θ εκπαίδευςθ κα γίνει από δικό 
του εξειδικευμζνο προςωπικό ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα και με τουσ όρουσ που αναφζρονται ωσ 
άνω. 

6.4 Ανταλλακτικά – Αναλϊςιμα – SERVICE 

 Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει τθν αποκικευςθ ανταλλακτικϊν και κφρια τθ 
διάκεςθ ανταλλακτικϊν, ωσ και των αντίςτοιχων κατάλλθλων υλικϊν για τθν πλιρθ λειτουργία 
και απόδοςθ του ςυγκροτιματοσ, επί δζκα (10) τουλάχιςτον ςυνολικά ζτθ. Θ ανάλογθ 
δζςμευςθ κα γίνεται με κατάκεςθ ςχετικισ ζγγραφθσ βεβαίωςθσ των μθτρικϊν 
καταςκευαςτικϊν οίκων, για τθν αξιολόγθςθ τθσ προςφοράσ, δεδομζνου ότι κρίνεται ωσ 
ουςιϊδθσ απαίτθςθ τθσ διακιρυξθσ για τθν ομαλι και απρόςκοπτθ μακρόχρονθ λειτουργία του 
ςυγκροτιματοσ. 

 Στθν τεχνικι προςφορά, πζρα από τθν βαςικι ςφνκεςθ του προςφερόμενου ςυγκροτιματοσ κα 
περιλαμβάνονται οπωςδιποτε ςε λίςτα όλα τα απαραίτθτα υλικά - αναλϊςιμα για τθν 
λειτουργία του μθχανιματοσ. 

6.5  Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – Αντικατάςταςθ 

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

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

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

1. Ο ανάδοχοσ μετά το πζρασ τθσ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ και τθν οριςτικι παραλαβι 
υποχρεοφται να παρζχει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ διάρκειασ τουλάχιςτον δφο ετϊν (2), 
τόςο για τα επιμζρουσ τμιματα που απαρτίηουν το προςφερόμενο ςφςτθμα, όςο και για το 
ςφνολο του ςυςτιματοσ, ςφμφωνα με το Τεφχοσ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν και τα λοιπά 
τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ. 

2. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται, ωσ και τθν εξαςφάλιςθ διάκεςθσ ανταλλακτικϊν για δζκα 
τουλάχιςτον (10) ςυνολικά ζτθ, με ζγγραφθ επιβεβαίωςθ του μθτρικοφ καταςκευαςτικοφ 
οίκου. Σε περίπτωςθ προςφοράσ τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ πζραν των δφο ετϊν, θ 
ςχετικι πζραν των δφο ετϊν επιβεβαίωςθ κα γίνεται με ζγγραφθ βεβαίωςθ του 
καταςκευαςτικοφ μθτρικοφ οίκου και οπωςδιποτε με ειδικι αναφορά για τον αντίςτοιχο 
διαγωνιςμό ι τθν επανάλθψι του. Κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ το Νοςοκομείο 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, 
εκτόσ αναλωςίμων που αναφζρεται ςτθ διακιρυξθ ότι εξαιροφνται. Στθν πλιρθ εγγφθςθ 
περιλαμβάνεται υποχρζωςθ του προμθκευτι και για προλθπτικό ζλεγχο ςυντιρθςθσ, 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Καταςκευαςτικοφ Οίκου, ϊςτε το μθχάνθμα να είναι πάντα ςε 
κατάςταςθ ετοιμότθτασ, ότι δθλαδι ακριβϊσ προβλζπει το ςχζδιο πλιρουσ ςφμβαςθσ. 

3. Κατά τθ διάρκεια εγγφθςθσ κα τθρείται θμερολόγιο λειτουργίασ, ςυντιρθςθσ, βλάβθσ κλπ. 
που κα παρακολουκείται και κα μονογράφεται από τουσ υπεφκυνουσ του Νοςοκομείου 
(ιατρό ι θλεκτρονικό) και τον τεχνικό του προμθκευτι. Στο θμερολόγιο κα αναγράφονται οι 
βλάβεσ, τα αίτια τουσ και θ διάρκεια ακινθτοποίθςθσ του μθχανιματοσ. Ο ανάδοχοσ κα 
ειδοποιείται τθλεφωνικά για τθ βλάβθ και κα ςτζλνεται Fax, οπότε και αρχίηει να μετρά ο 
χρόνοσ ακινθτοποίθςθσ. Στο τζλοσ του χρόνου εγγφθςθσ κα ακροίηονται οι εργάςιμεσ 
θμζρεσ ακινθτοποίθςθσ λόγω βλάβθσ οποιουδιποτε μζρουσ του μθχανιματοσ.  

4. Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι 
λειτουργία του αντικειμζνου τθσ προμικειασ. Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ 
λειτουργίασ να προβαίνει ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει 
οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και ςε χρόνο που περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 
και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ.  

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

6. 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. 
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6.7  Ξαταγγελία τθσ ςφμβαςθσ- Ωποκατάςταςθ αναδόχου 

6.7.1 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.  
 
6.7.2 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.  
 
6.7.3 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). 

                                                                 

                                                           Η  ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ 

                                                              ΣΟΤ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΨΝ  

                                                           

                                                         Δρ. Ευτυχύα Π. Καπϊτου  
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ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ Αϋ - ΑΡΑΟΩΨΛΞΘ ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ ΦΩΧΛΞΣΩ ΞΑΛ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣΩ ΑΡΨΛΞΕΛΠΕΡΣΩ 
ΨΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ 

α/α 
CPV ΣΎΠΟ ΜΗΦΑΝΫΜΑΣΟ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΌΣΗΣΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
 ΦΨΡΙ ΥΠΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΜΟ ΜΕ 
ΥΠΑ 24% 

1 
38651600-9 Θερμικό Κϊμερα  τεμ. 2 

 

56.451,61€ 
70.000,00€ 

2 
44211000 

Προκαταςκευαςμϋνοσ 
Οικύςκοσ Διαλογόσ  

τεμ. 
1 

 

20.161,29€ 25.000,00€ 

10 
33141620-2 Πιεςόμετρα 

τεμ. 
10 

645,16 € 
800,00€ 

11 
39150000-8 

Διαχωριςτικϊ Παραβϊν με  
PLEXYGLASS 

τεμ. 
10 

2.419,35 € 
3.000,00€ 

14 

33141620-2 Υυγόκεντροσ 32 θϋςεων 

τεμ. 

 

 

 

 

1 

4.032,26 € 

5.000,00€ 

22 
33157400-9 Αναπνευςτόρασ Υορητόσ 

(Διακομιδόσ) 

τεμ. 
1 

4.032,26 € 
5.000,00€ 

23 
33192300-5 Σροχόλατο Υαρμϊκων 

τεμ. 
6 

4.838,71 € 
6.000,00 € 

25 

 33172200 

AMBU MASK ΑΚΟΤ 
Ανϊνηψησ με Ρεζερβουϊρ 

Οξυγόνου που να 
Αποςτειρώνονται 

τεμ. 

2 

241,94 € 
300,00 € 

27 

33141620-2 

Μηχϊνημα 
Διαςταυρώςεων: 

Υυγόκεντροσ, 
Επωαςτόρασ, Δοςομετρικό  

Πιπϋτα 

τεμ. 

1 

16.129,03 € 
20.000,00 € 

28 
45200000-9 Χυκτικόσ Θϊλαμοσ 

Νεκρών 

τεμ. 
1 

6.451,61 € 
8.000,00 € 

30 
30213300-8 Ηλεκτρονικού Τπολογιςτϋσ  

τεμ. 
25 

12.096,77 € 
15.000,00 € 
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32 
30211000-1 SERVER 

τεμ. 
1 

9.677,42 € 
12.000,00€ 

33 

48620000-0 

Λειτουργικό ύςτημα 
WINDOWS 2019, 

STANDARD EDITION  
LICENCED ALL CORES 

τεμ. 

1 

 

2.822,58€ 3.500,00€ 

34 
48310000-4 Λογιςμικό Εικονοπούηςησ  

τεμ. 
1 

967,74 € 
1.200,00€ 

35 
30231000-7 Οθόνεσ Η/Τ 

τεμ. 
10 

1.209,68 € 
1.500,00€ 

36 
33197000-7 

SAS 4TB. 3,5΄΄ με tray 

 

τεμ. 
2 

564,52 € 
700,00€ 

37 
33197000-7 Πολυμηχϊνημα  

τεμ. 
4 

1.290,32 € 
1.600,00€ 

38 
30232100 Εκτυπωτϋσ LASER 

τεμ. 
5 

806,45 € 
1.000,00€ 

39 
30231320-6 TABLET 

τεμ. 
5 

1.008,06 € 
1.250,00€ 

40 
30231320-6 LAPTOP 

τεμ. 
3 

1.935,48 € 
2.400,00 

41 
429622000-7 Υωτοτυπικό Μηχϊνημα  

τεμ. 
1 

10.483,87 € 
13.000,00€ 

42 

32234000-2 

Κϊμερα Επιτόρηςησ 
Θαλϊμων COVID19  με 

Δυνατότητα Νυχτερινόσ 
Λειτουργιϊσ  

τεμ. 

5 

403,23 € 

500,00€ 

43 
30231300-0 Οθόνη Επιτόρηςησ 

Θαλϊμων COVID19   

τεμ. 
1 

241,94 € 
300,00 € 

54 
42959000-3 Επαγγελματικό Ηλεκτρικό 

Πλυντόριο Πιϊτων 

τεμ. 
1 

7.258,06 € 
9.000,00€ 

55 
44211110-6 Θϊλαμοσ Βιολογικόσ 

Αςφϊλειασ Σϊξησ ΙΙ 

τεμ. 
1 

12.096,77 € 
15.000,00€ 

56 
33141620-2 

ύςτημα Σαχεύασ 
Ανύχνευςησ με τη Μεθοδο 

REAL TIME PCR 

τεμ. 
1 

24.193,55 € 
30.000,00€ 

57 

33141620-2 

Υυγόκεντροσ ωληναρύων 
με Ξεχωριςτό Κϊλυμμα 

Βιολογικόσ Αςφϊλειασ 32  
Θϋςεων  

τεμ. 

2 

9.032,26 € 

11.200,00€ 
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59 
33121000-7 Φειρολαβό Αεροτούρ  

τεμ. 
1 

725,81 € 
900,00€ 

60 
33121000-7 Φειρολαβό Μικροτούρ 

τεμ. 
1 

564,52 € 
700,00€ 

61 
33130000-0 

υςκευό Εξωτερικόσ 
Αναρρόφηςησ 
Αερολύματοςσ 

τεμ. 
1 

806,45 € 
1.000,00€ 

62 
33130000-0 Ηλεκτροτόμοσ  

τεμ. 
1 

1.048,39 € 
1.300,00€ 

63 
33130000-0 

Κλύβανοσ Ξηρϊσ 
Θερμότητασ 

Αποςτεύρωςησ Εργαλεύων  

τεμ. 
1 

725,81 € 
900,00€ 

69 
33112100-9 

Κϊμερα βρογχοςκοπύου με 
αναλώςιμο ανταλλακτικό 

μύασ χρόςησ 

τεμ. 
1 

6.451,61 € 
8.000,00 € 

72 
33181100-3 Μηχϊνημα φλεβοφλεβικόσ 

αιμοδιαδιόθηςησ 

τεμ. 
1 

14.516,13 € 
18.000,00€ 

74 
42122410-7 Αντλύεσ εντερικόσ ςύτιςησ 

τεμ. 
3 

4.838,71 € 
6.000,00 € 

76 
33182210-4 Προςωρινόσ βηματοδότησ 

τεμ. 
2 

4.838,71 € 
6.000,00 € 

77 
33157000-5 Αναπνευςτόρεσ φορητού 

(Διακομιδόσ) 

τεμ. 
1 

4.032,26 € 
5.000,00 € 

78 
3317000-2 ετ διαςωλόνωςησ 

τεμ. 
3 

1.209,68 € 
1.500,00€ 

80 
33123000-8 ανύδα αυτόματων 

ςυμπιϋςεων 

τεμ. 
1 

12.096,77 € 
15.000,00€ 

81 
33157000-5 Helmet C-PAP 

τεμ. 
10 

1.451,61 € 
1.800,00€ 

85 

33141620-2 

Ambu mask αςκούσ 
ανϊνηψησ με ρεζερβουϊρ 

οξυγόνου που να 
αποςτειρώνονται 

τεμ. 

4 

483,87 € 

600,00€ 

86 
39143112-4 Αεροςτρώματα 

κατϊκλιςησ 

τεμ. 5 

806,45 € 
1.000,00€ 

87 
39515000-5 Διαχωριςτικό παραβϊν 

τεμ. 4 

1.935,48 € 
2.400,00€ 
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88 
33152000-0 Κλύβανοσ Flash 

τεμ. 1 

4.032,26 € 
5.000,00 € 

89 
33141620-2 Μηχανόματα Τπερθερμύασ 

Τποθερμύασ 

τεμ. 2 

11.290,32 € 
14.000,00€ 

90 
44411300-7 Νιπτόρασ πλύςησ με 

φωτοκύτταρο ΜΑΥ 

τεμ. 2 

3.225,81 € 
4.000,00€ 

91 
39313000-9 Ντουλϊπεσ  2Φ0.45Φ2.5 

τεμ. 3 

12.096,77 € 
15.000,00€ 

92 39313000-9 

ύνθεςη ερμϊρια νοςηλύασ 

τεμ. 1 

6.451,61 € 
8.000,00 € 

93 39313000-9 
ύνθεςη ραφιϋρα 

λινοθόκησ 

τεμ. 1 

4.838,71 € 
6.000,00 € 

95 39313000-9 Σροχόλατη 
τραπεζοτουαλϋτα για 

ΜΑΥ 

τεμ. 3 

1.209,68 € 
1.500,00€ 

96 39313000-9 

Σροχόλατο αλλαγών 

τεμ. 3 

4.838,71 € 
6.000,00 € 

97 39313000-9 

Σροχόλατο απορριμμϊτων 

τεμ. 3 

1.209,68 € 
1.500,00€ 

99 39313000-9 

Σροχόλατο ΚΑΡΠΑ 

τεμ. 1 

1.774,19 € 
2.200,00€ 

100 39313000-9 
Σροχόλατο μεταφορϊσ 

καθαρού ιματιςμού 

τεμ. 2 

2.419,35 € 
3.000,00€ 

102 39313000-9 
Σροχόλατο ακϊθαρτο 

ιματιςμού διπλό 

τεμ. 1 

403,23 € 
500,00€ 

103 39313000-9 

Σροχόλατο Mayo 

τεμ. 1 

806,45 € 
1.000,00€ 

104 39313000-9 
Automatic shoe cover 

Dispenser 

τεμ. 1 

1.209,68 € 
1.500,00€ 

105 
34000000-7 Σροχόλατο μηχανημϊτων 

τεμ. 2 

1.612,90 € 
2.000,00€ 

106 
30213300-8 Ηλεκτρονικόσ υπολογιςτόσ 

τεμ. 3 

2.419,35 € 
3.000,00€ 
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107 
30120000-6 Πολυμηχϊνημα εκτυπωτόσ 

/ SCANNER 

τεμ. 3 

483,87 € 
600,00€ 

109 
30231000-7 Οθόνη προβολόσ LCD 40-

48 inches 

τεμ. 1 

403,23 € 
500,00€ 

111 
33141620-2 Νεφελοποιητόσ  Υορητόσ 

 3 

1.209,68 € 
1.500,00€ 

112 
33168100-6 Λαρυγγοςκόπιο Χυχρού 

Υωτιςμού 

 2 

322,58 € 
400,00€ 

 

  

  

ΤΝΟΛΟ  330.282.24 € 

 

409.550,00€ 
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ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ Βϋ – ΨΕΧΡΛΞΕΧ ΥΦΣΔΛΑΓΦΑΦΕΧ 

 

1. ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ 
 

ύςτημα θερμικόσ απεικόνιςησ με ειδικό λογιςμικό τεχνητόσ νοημοςύνησ για 
ανύχνευςη πυρετού ενόσ ό πολλαπλών κινούμενων ατόμων  

ϊρωςη πυρετού με ακρύβεια ≤±0.3℃ (θερμοκραςύα περιβϊλλοντοσ 16 ~ 32 ℃, απόςταςη 
ςτόχου 2…8m) 

Σα ςυςτόματα προειδοπούηςησ πυρετού να εφαρμόζονται για μαζικούσ διαγνωςτικούσ 
ελϋγχουσ  πυρετού τα οπούα ςυμβϊλλουν ςτην ανύχνευςη ατόμων με πιθανό πυρετό και 
ενδϋχεται να περιϋχουν ό να περιορύζουν την εξϊπλωςη του Coronavirus μϋςω τησ 
ταυτοπούηςησ των μολυςμϋνων ατόμων που εμφανύζουν ςυμπτώματα πυρετού. 

Να εύναι διαθϋτει τεχνολογύα όπωσ θερμογραφικό αλγόριθμο μϋτρηςησ θερμοκραςύασ 
ανθρώπινου ςώματοσ και ευφυό αναγνώριςη προςώπου (με τεχνητό νοημοςύνη) για να κϊνει 
τον εξοπλιςμό ακριβό και εύκολο ςτη χρόςη. 

Να περιλαμβϊνει προςαρμοςμϋνεσ ζώνεσ προειδοπούηςησ και ρυθμύςεισ θωρϊκιςησ υψηλόσ 
θερμοκραςύασ ώςτε να μπορούν να αποτρϋψουν την παρεμβολό ϊλλων αντικειμϋνων υψηλόσ 
θερμοκραςύασ.  

Όταν εντοπύζει τουσ εμπύρετουσ ανθρώπουσ, να υποςτηρύζει την αυτόματη προειδοπούηςη, 
παρακολούθηςη και λόψη φωτογραφιών για αποθόκευςη, η οπούα εύναι κατϊλληλη για την 
αναζότηςη και ταξινόμηςη τησ διαχεύριςησ.  

Φαρακτηριςτικϊ 

 Υιοκετεί ανιχνευτι Vox 400x300 χωρίσ ψφξθ 

 Αλγόρικμοσ βακιάσ μάκθςθσ Τεχνθτισ Νοθμοςφνθσ με βάςθ το νευρικό δίκτυο, ακριβζςτερθ 
μζτρθςθ κερμοκραςίασ και χαμθλότερο ποςοςτό ψευδοφσ προειδοποίθςθ  

 Ακριβισ αυτόματθ παρακολοφκθςθ και προειδοποίθςθ υψθλισ κερμοκραςίασ ςε ζνα ςθμείο 
και ςε πολλά ςθμεία 

  Εξοπλιςμζνο με μαφρο ςϊμα, βακμονόμθςθ κερμοκραςίασ ςε πραγματικό χρόνο, υψθλότερθ 
ακρίβεια 

  Αναγνϊριςθσ προςϊπου, Λειτουργία ανίχνευςθσ,  πιο ζξυπνο 

 Stand-τφποσ, εφκολο ςτθν μετακίνθςθ, τυπικό PC με ιςχυρό λογιςμικό ανάλυςθσ 

 Εφαρμογϋσ 
- Μεγϊλησ κλύμακασ ϋλεγχοσ θερμοκραςύασ πολυςύχναςτων χώρων. 
- Ελεγχοσ και μεύωςη εξϊπλωςησ του ιού με ςύμπτωμα πυρετού, όπωσ Ebola, SARS και 
Zika,  Novel Coronavirus  

Να περιλαμβϊνεται το κόςτοσ ςεταρύςματοσ και εκπαύδευςησ. 

Να περιλαμβϊνεται εγγύηςη τουλϊχιςτον 2 ετών με πλόρη τεχνικό υποςτόριξη. 
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2. ΠΡΟΚΑΣΑΚΕΤΑΜΕΝΟ ΟΙΚΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΗ 

 

Ο προκαταςκευαςμϋνοσ οικύςκοσ εύναι ορθογώνιασ κϊτοψησ με δύο χώρουσ εξϋταςησ ςτισ δύο 

ϊκρεσ του ορθογωνύου, εκατϋρωθεν ενόσ προθαλϊμου. τον ενδιϊμεςο χώρο του προθαλϊμου 

να υπϊρχει νιπτόρασ πλύςησ χεριών και βϊςη τοποθϋτηςησ αντιςηπτικού ςε ςημεύο που θα 

υποδειχθεύ από τον υπεύθυνο λοιμώξεων. 

Η εξωτερικό προκαταςκευαςμϋνη διϊςταςη να εύναι περύπου 3,00Φ8,00Φ2,50m. (με 

επιτρεπόμενεσ καταςκευαςτικϋσ αποκλύςεισ για όλεσ τισ διαςτϊςεισ ± 5%). 

Να επιτρϋπει τη ςυναρμολόγηςη με επιπλϋον αρθρωτϋσ μονϊδεσ με κοχλύεσ και περικόχλια ό με 

ϊλλο τρόπο ώςτε μελλοντικϊ να μπορούν να ςυνθϋτουν ϋνα ενιαύο οικύςκο. 

Υϋρων οργανιςμόσ: Σο ςύςτημα δόμηςησ να ανόκει ςτην κατηγορύα τησ ελαφριϊσ 

προκαταςκευόσ. Να εύναι προκαταςκευαςμϋνοσ από μεταλλικό ςυγκολλημϋνο πλαύςιο υψηλόσ 

ακαμψύασ, με ορθοςτϊτεσ και δοκούσ,  ικανό να παραλϊβει όλεσ τισ δυνατϋσ φορτύςεισ τόςο 

κατϊ τη χρόςη του όςο και κατϊ την ανύψωςη, μεταφορϊ του και εγκατϊςταςη. Να 

ςυνοδεύεται από δόλωςη ςτατικό επϊρκειασ από την εταιρύα καταςκευόσ. 

Βϊςη ϋδραςησ: Να εύναι εύκολα μεταφερόμενοσ ςε επικαθόμενο τροχοφόρο όχημα. Ανϊλογα 

με την θϋςη τελικόσ εγκατϊςταςησ, τοποθϋτηςη ςε τελϊρο από κοιλοδοκούσ με κατϊλληλη 

ςταθεροπούηςό και επιπεδότητα. 

Σοιχοποιύα: Πλαύςιο βαμμϋνο και ϋνα χϋρι αντιδιαβρωτικό από αλκυδικϋσ ρητύνεσ και ϋνα χϋρι 

βερνύκι αλκυδικών ρητινών ςε χρώμα απαλόσ απόχρωςησ κατόπιν ςυνεννόηςησ με την τεχνικό 

υπηρεςύα του νοςοκομεύου. Τπϊρχουν επύςησ περιμετρικϋσ ςωλόνεσ αποςτρϊγγιςησ νερού ύδιασ 

απόχρωςησ.  

Θερμομονωτικϊ Πϊνελσ πολυουρεθϊνησ πϊχουσ τουλϊχιςτον 40mm κατϊλληλα για τισ 

κλιματικϋσ ςυνθόκεσ τησ περιοχόσ. 

το εςωτερικό να υπϊρχει επϋνδυςη με αντιμικροβιακό και αντιβακτηριαδιακό πιςτοποιημϋνο 

πϊνελ HPL (high pressure laminate) με αντιμικροβιακό πιςτοπούηςη. 

Η επϋνδυςη θα εφαρμόζεται εύτε κολλητό επύ τησ τοιχοποιύασ με αντιμουχλικό ςιλικόνη ςτουσ 

αρμούσ εύτε επύ μεταλλικού ςκελετού.  

Να εξαςφαλύζουν τισ βαςικϋσ απαιτόςεισ θερμομόνωςησ αποκλειόμενων των θερμογεφυρών. 

Να εύναι λεύα και από τισ δύο όψεισ. 

Οροφό: Θερμομονωτικϊ Πϊνελσ Οροφόσ πϊχουσ περύπου 40mm πολυουρεθϊνησ. Εςωτερικϊ να 

τοποθετεύται ψευδοροφό από γυψοςανύδα, που θα ςτοκαριςτεύ, θα αςταρωθεύ και θα βαφτεύ 

(2 χϋρια) με λευκό χρώμα κατϊλληλο για νοςοκομειακό χρόςη. 
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Να τοποθετηθεύ ςτϋγαςτρο διαςτϊςεων περύπου 1,20μΦ1,20μ με την κατϊλληλη ςτόριξη από 

τον προκαταςκευαςμϋνο οικύςκο πϊνω από την κεντρικό εύςοδο για την προςταςύα από τισ 

καιρικϋσ ςυνθόκεσ. 

Δϊπεδο: Γωνύεσ κατϊλληλων διαςτϊςεων και βαμμϋνεσ ηλεκτροςτατικϊ.  και  πϊτωμα με βϊςη 

OSB πϊχουσ 18mm και 2mm βινύλιο ό PVC με ιςχυρό ‘μαγνητικό’ κόλλα, κατϊλληλο για 

νοςοκομειακούσ χώρουσ, αντιςτατικό. 

Κουφώματα: Κουφώματα αλουμινύου χρωματιςμού κατόπιν ςυνεννόηςησ με την τεχνικό 

υπηρεςύα.  υγκεκριμϋνα μύα εξωτερικό θύρα 1.10X2.10m, με λαβό πόρτασ, κλειδαριϊ 

αςφαλεύασ και δύο εςωτερικϋσ θύρεσ 1.10Φ2,10μ με ςταθερό παρϊθυρο 0,40Φ0,40μ 2 

παρϊθυρα ανοιγοανακλινόμενα διαςτϊςεων 1,00Φ1,20μ με ςταθερό ςύτα καθώσ και ϋνα 

μικρότερο ωσ φεγγύτησ ςτη θϋςη που θα τοποθετηθεύ νιπτόρασ πλύςησ χεριών ςτον 

διαμορφωμϋνο προθϊλαμο. 

Ηλεκτρολογικό εγκατϊςταςη: Πλόρησ ηλεκτρολογικό εγκατϊςταςη ιςχυρών ρευμϊτων και 

ηλεκτρολογικόσ πύνακασ μονόσ φϊςησ με γενικό διακόπτη. Ρελϋ διαρροόσ, ενδεικτικό λυχνύα, 

πϋντε (5) αςφϊλειεσ 10 A για πϋντε (5) φωτιςτικϊ κυκλώματα και επτϊ  (7) αςφϊλειεσ 16A για 

(7) επτϊ  πρύζεσ, τρύα (3) φώτα οροφόσ LED (ϋνα για κϊθε χώρο) και ϋνα φωτιςτικό εξωτερικού 

χώρου πϊνω από την πόρτα τησ κεντρικόσ ειςόδου καθώσ και τρύα (3) φωτιςτικϊ αςφαλεύασ 

(ϋνα για κϊθε χώρο). 

Εγκατϊςταςη αςθενών ρευμϊτων (τηλϋφωνο και δύκτυο ύντερνετ) 

υναρμολόγηςη καλωδύων ςε πλαςτικϊ κανϊλια. 

Υωτιςμόσ: Περιλαμβϊνει φώτα iP54 για τουσ δύο θαλϊμουσ εξϋταςησ καθώσ και φωτιςτικϊ 

τεχνολογύασ led 40w  iP44 ςτον χώρο υποδοχόσ, εξεταςτηρύου,  προθαλϊμου τα οπούα θα 

φωτύζουν επαρκώσ τον χώρο. 

Τδραυλικό εγκατϊςταςη: Τδραυλικϋσ παροχϋσ ζεςτού και κρύου νερού χρόςησ ςτο χώρο 

υγιεινόσ του προθαλϊμου, ςύνδεςη με την αποχϋτευςη του νοςοκομεύου εύτε μϋςα από την 

τοιχοποιύα εύτε από το δϊπεδο.  Να ςυμπεριλαμβϊνονται οι εργαςύεσ ςύνδεςησ  με τα δύκτυα 

του νοςοκομεύου. 

Να ςυμπεριλαμβϊνονται εκτόσ από την αγορϊ και η τοποθϋτηςη των ειδών υγιεινόσ – 

(νιπτόρασ, βρύςη κ.α) Ο νιπτόρασ να εύναι  ύνοξ με το αντύςτοιχο ντουλϊπι, ανθυγρόσ 

καταςκευόσ. Ο βρύςη να λειτουργεύ με ποδόπληκτρο προκειμϋνου να αποφεύγεται η χρόςη των 

χεριών κατϊ το ϊνοιγμα. 

Ιατρικϊ αϋρια: Εγκατϊςταςη δικτύου χαλκοςωλόνα για μεταφορϊ οξυγόνου και αϋρα με τισ 

αντύςτοιχεσ λόψεισ ςε κϊθε χώρο εξϋταςησ.  

Κλιματιςμόσ: Πλόρη εγκατϊςταςη 2 κλιματιςτικών μονϊδων 9000btu ανϊ ώρα το καθϋνα, 

ενεργειακόσ κλϊςησ Α+++ με inverter.για τισ ανϊγκεσ ψύξησ - θϋρμανςησ και ικανοπούηςησ των 

αναγκών κατϊ την εξϋταςη των αςθενών. Να εύναι Επιτούχιο με χαμηλό ςτϊθμη θορύβου και 

εγγύηςη 10 ετών. 

Για το ςύνολο τησ καταςκευόσ του οικύςκου να περιλαμβϊνεται: 

 Γραπτό εγγύηςη 24 μηνών  

 Δόλωςη ςτατικόσ επϊρκειασ 
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 Πιςτοποιητικό ηλεκτρικόσ εγκατϊςταςησ και ςχεδιαςμόσ ηλεκτρικόσ εγκατϊςταςησ 

Σεχνικϊ εγχειρύδια μηχανικού εξοπλιςμού (κλιματιςτικϊ κλπ.)  

 Πιςτοποιητικϊ δόλωςησ ςυμμόρφωςησ CE ό ιςοδύναμα για υλικϊ και εξοπλιςμό. 

Αντύγραφο των πιςτοποιητικών διαςφϊλιςησ ποιότητασ τησ εταιρεύασ μασ ISO 9001, 

14001, 18001 

 Ο ςχεδιαςμόσ του οικύςκου να ικανοποιεύ τισ απαιτόςεισ του Ευροκώδικα 3, ωσ προσ τισ 

φορτύςεισ τον Ευροκώδικα 1 καθώσ και τον Ελληνικό Κανονιςμό φορτύςεων, τον ΕΑΚ 

2000, τισ απαιτόςεισ ηχομόνωςησ, ςειςμικόσ προςταςύασ και πυροπροςταςύασ και 

γενικϊ να εύναι ςύμφωνοσ με τουσ ιςχύοντεσ κανονιςμούσ. 

 Η εςωτερικό διαρρύθμιςη του οικύςκου θα εξαςφαλύζει όςο δυνατό περιςςότερεσ 

προδιαγραφϋσ αςφαλεύασ και ϊνεςησ 

 Ο οικύςκοσ να διαθϋτει ολοκληρωμϋνα η/μ δύκτυα (Αποχϋτευςη –Ύδρευςη – 

Ηλεκτρολογικϊ ) με αναμονϋσ ςτο περύγραμμα του για τη ςύνδεςη του με τα δύκτυα του 

τόπου εγκατϊςταςησ. 

 Πριν από την κατϊθεςη προςφορϊ εύναι απαραύτητη η επιτόπια επύςκεψη ςτον χώρο. 

Αποδεικτικό τησ επύςκεψησ θα αποτελεύ η χορόγηςη βεβαύωςησ από την τεχνικό 

υπηρεςύα του Νοςοκομεύο, η οπούα θα κατατεθεύ ςτον φϊκελο τησ Σεχνικόσ προςφορϊσ. 

 Όλοι οι προςφερόμενοι προκαταςκευαςμϋνοι οικύςκοι θα πρϋπει να εύναι καινούριοι και 

αμεταχεύριςτοι.  

  Όλοι οι προςφερόμενοι προκαταςκευαςμϋνοι οικύςκοι θα πρϋπει να ςυμμορφώνονται 

προσ όλεσ τισ υποχρεώςεισ που επιβϊλλονται ςτουσ καταςκευαςτϋσ, βϊςει των 

κοινοτικών και εθνικών διατϊξεων. 

 την οικονομικό προςφορϊ θα ςυμπεριλαμβϊνεται το κόςτοσ καταςκευόσ, προμόθειασ, 

μεταφορϊσ και εγκατϊςταςησ του οικύςκου ςε χώρο εντόσ του Νοςοκομεύου, όπωσ 

αυτόσ θα υποδειχθεύ από τη Σεχνικό Τπηρεςύα. 

 Να κατατεθεύ ςύνολο ςχεδύων και καταςκευαςτικών λεπτομερειών και πύνακασ υλικών 

που ϋχουν χρηςιμοποιηθεύ (π.χ. εύδοσ φωτιςτικού, διακόπτεσ κ.α.), καθώσ και 

αντύςτοιχεσ πιςτοποιόςεισ των υλικών.  

 

 

10. ΠΙΕΟΜΕΣΡΑ 

 
1. Κλινικώσ πιςτοποιημϋνο 
2. Κλινικώσ πιςτοποιημϋνο και για χρόςη από διαβητικούσ 
3. Όπωσ και να τοποθετόςετε το περιβραχιόνιο γύρω από το μπρϊτςο η μϋτρηςη θα εύναι 

ακριβεύασ 
4. Σο περιβραχιόνιο εύναι μεςαύου-μεγϊλου μεγϋθουσ., κατϊλληλο για κανονικϊ αλλϊ και 

εύςωμα ϊτομα 
5. Με φωτεινό ϋνδειξη διαφορετικού χρώματοσ εϊν η πύεςη εύναι εντόσ ό εκτόσ των 

φυςιολογικών ορύων 
6. Με ανύχνευςη ακανόνιςτων καρδιακών παλμών (αρρυθμύα) 
7. Με ανύχνευςη κύνηςησ ςώματοσ κατϊ τη διϊρκεια τησ μϋτρηςησ για μεγαλύτερη ακρύβεια 

ςτη μϋτρηςη 
8. Να λειτουργύα με μπαταρύα και ρεύμα 
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9. Με ελληνικϋσ οδηγύεσ χρόςησ κατϊ προτύμηςη. 
 

 

 

11. ΔΙΑΦΨΡΙΣΙΚΑ ΠΑΡΑΒΑΝ ΜΕ PLEXYGLASS 

 

1. Να εύναι τροχόλατο, τρύφυλλο, με μεταλλικό πλαύςιο από ςωλόνα 
επιχρωμιωμϋνο διατομόσ περύπου 21cm, πϊχουσ περύπου 1.2mm. 

2. Να αποτελεύται από plexiglass  αρύςτησ ποιότητασ. 

3. Να φϋρει 6 δύδυμουσ πλαςτικούσ τροχούσ. 

4. Να ϋχει τισ παρακϊτω περύπου διαςτϊςεισ: πλϊτοσ 1,80m και ύψοσ 1,70m. 

5. Να προςφερθεύ εγγύηςη καλόσ λειτουργύασ τουλϊχιςτον δύο (2) ϋτη. 

6. Να διαθϋτει CE mark. 

7.  Η καταςκευϊςτρια και η προμηθεύτρια εταιρεύα να εύναι πιςτοποιημϋνεσ κατϊ ISO 9001. 
 

 
14.ΥΤΓΟΚΕΝΣΡΟ 32 ΘΕΕΨΝ 

 

 

1) Η φυγόκεντροσ να εύναι επιτραπϋζια, καινούργια και τελευταύασ τεχνολογύασ. 

2) Να διαθϋτει ανοξεύδωτο θϊλαμο και κϊδο για εύκολο καθαριςμό. 

3) Να λειτουργεύ χωρύσ ψόκτρεσ ςτα 220V/50Hz . 

4) Να εύναι 32 θϋςεων και ϊνω και να ϋχει χωρητικότητα 4x100 ml . 

5) Να διαθϋτει επιλογό ταχύτητασ φυγοκϋντρηςησ  ,χρόνου φυγοκϋντρηςησ καθώσ και επιλογό 
ςύντομων φυγοκεντρόςεων. Να διαθϋτει ψηφιακό οθόνη ενδεύξεων. 

6) Να ςυνοδεύεται από οριζόντια κεφαλό ,θόκεσ και μετατροπεύσ με ταχύτητα 0 ϋωσ 4500 rpm 
τουλϊχιςτον και χρόνου φυγοκϋντρηςησ από 1- 60 λεπτϊ. Οι υποδοχεύσ να δϋχονται διαφόρων 
τύπων ςωληναρύων αύματοσ 5-7ml και ςωληναρύων ούρων 14-15ml (διαςτϊςεων 18-124 mm). 

7) Σα προςφερόμενα δοχεύα να περιλαμβϊνουν καπϊκια  βιολογικόσ αςφϊλειασ για τον 
περιοριςμό τησ μόλυνςησ ςε περύπτωςη θραύςησ των ςωληναρύων. Σα καπϊκια να εύναι εύκολα 
ςτη χρόςη και να ανούγουν με το χϋρι του χειριςτό χωρύσ χρόςη εργαλεύων. 

8) Να ϋχει τη δυνατότητα υποδοχόσ διαφόρων οριζοντύων και γωνιακών κεφαλών για 
διαφόρων κεφαλών ςωληνϊρια .Οι κεφαλϋσ  να αλλϊζουν εύκολα από το χρόςτη. 

9) Να ϋχει επιλογό από αυτόματα προγρϊμματα επιτϊχυνςησ και επιβρϊδυνςησ. 

10) Να ϋχει ανιχνευτό ανιςοζυγιςμϋνων  δειγμϊτων. 

11) Να ϋχει ςύςτημα αςφαλεύασ ,που δεν επιτρϋπει τη λειτουργύα τησ φυγοκϋντρου με ανοιχτό 
κϊλυμμα ,ούτε το ϊνοιγμα του καπακιού κατϊ τη λειτουργύα. Επύςησ το κϊλυμμα να αςφαλύζει 
με ηλεκτρομαγνητικϊ κλεύςτρα και να ϋχει τη δυνατότητα να ανοιχθεύ με μηχανικό τρόπο ςε 
περύπτωςη διακοπόσ ρεύματοσ. 

12) Να ϋχει αθόρυβη λειτουργύα ,λιγότερο από 70 dB. 
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13) Να ϋχει ενςωματωμϋνο μικροώπολογιςτό για ϋλεγχο όλων των ςυςτημϊτων λειτουργύασ. 

14) Να διαθϋτει πρόγραμμα αυτοδιϊγνωςησ με οπτικοακουςτικό alarm και διακοπό ςε 
περύπτωςη  ανιςοζυγιςμϋνων  δειγμϊτων , ανοιχτόσ πόρτασ  , ηλεκτρονικών προβλημϊτων ,  
κτλ. 

15)  Να εύναι καταςκευαςμϋνη ςύμφωνα με τουσ διεθνεύσ κανονιςμούσ αςφαλεύασ και 
καταςκευόσ και να φϋρει ςόμανςη CE καθώσ και διαπύςτευςη εργοςταςύου ISO 9001 και ISO 
13485. 

16)  Να ϋχει εγγύηςη δύο (2) ετών τουλϊχιςτον και κϊλυψη ανταλλακτικών για δϋκα (10) ϋτη .  

 
22. ΑΝΑΠΝΕΤΣΗΡΑ ΥΟΡΗΣΟ (ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ) 

 

1. Ο υπό προμόθεια φορητόσ αναπνευςτόρασ θα πρϋπει να εύναι ϊριςτησ αντοχόσ και νϋασ 

τεχνολογύασ, με ϋτοσ 1ησ κυκλοφορύασ ςτην αγορϊ εντόσ τησ τελευταύασ 5ετύασ. Να διαθϋτει 

CE mark και να δύναται να χρηςιμοποιηθεύ ςε μεταφορϋσ με αεροπλϊνο, ελικόπτερο και 

αςθενοφόρο. Να εύναι πιςτοποιημϋνοσ βϊςει προτύπων ΕΝ 13718-1, ΕΝ 13718-2 , ΕΝ 1789 

και RTCA DO-160G για την χρόςη ςε αςθενοφόρα και ςε αεροδιακομιδϋσ (αεροςκϊφη και 

ελικόπτερα). 

2. Θα πρϋπει να εύναι φορητόσ και κατϊλληλοσ για τον αεριςμό ενηλύκων αςθενών καθώσ και 

παιδιών, με αναπνεόμενο όγκο (Vt) μεγαλύτερο από 100ml.  

3. Να εύναι μικρών διαςτϊςεων και βϊρουσ (λιγότερο από 7 kg με την ενςωματωμϋνη 

μπαταρύα/εσ), για εύκολη μεταφορϊ και να διαθϋτει ςύςτημα αςφαλούσ ςτερϋωςησ ςε 

πλαύςιο φορεύου ό κλύνησ αςθενούσ. Η δυνατότητα να αναβαθμιςτεύ με ειδικό ςύςτημα 

βϊςησ μεταφορϊσ το οπούο να περιλαμβϊνει και φιϊλη οξυγόνου θα εκτιμηθεύ ιδιαύτερα 

θετικϊ.  

4. Να εύναι απλόσ και εύκολοσ ςτο χειριςμό και να διαθϋτει ϋγχρωμη οθόνη αφόσ με πεδύα 

ϊμεςησ ρύθμιςησ που να ανταποκρύνονται ςτην κατηγορύα του αςθενούσ.  

5. Να λειτουργεύ ςε δύκτυο πόλησ (220V/50Hz), χωρύσ την αναγκαςτικό χρόςη εξιδεικευμϋνου 

μεταςχηματιςτό καθώσ και να εύναι εφοδιαςμϋνοσ με ενςωματωμϋνη, επαναφορτιζόμενη 

μπαταρύα που να προςδύδει αυτονομύα τουλϊχιςτον οχτώ (8) ωρών. Να δύναται να 

τροφοδοτηθεύ με τϊςη 12 και 15 ό 24 V DC, μϋςω μεταςχηματιςτό για χρόςη ςε 

αςθενοφόρο, ο οπούοσ να προςφερθεύ προσ επιλογό. Η δυνατότητα να μπορεύ να 

αντικαταςταθεύ η μπαταρύα χωρύσ να ςταματόςει η λειτουργύα του αναπνευςτόρα θα 

εκτιμηθεύ ιδιαύτερα θετικϊ. 

6. Ο αναπνευςτόρασ να μην χρειϊζεται πεπιεςμϋνο αϋριο για να λειτουργόςει. Να λειτουργεύ 

αυτόνομα από ςύνδεςη αερύου αλλϊ να μπορεύ να ςυνδεθεύ και με το δύκτυο του 

Νοςοκομεύου, με φιϊλεσ και με πηγό τροφοδοςύασ Ο2 χαμηλόσ πύεςησ. 

7. Να εκτελεύ τουλϊχιςτον τουσ παρακϊτω τρόπουσ αεριςμού:  

α) Τποχρεωτικό αεριςμό ελεγχόμενου όγκου και ελεγχόμενου υποβοηθούμενου όγκου 
(VC-CMV, VC-AC) 

β) υγχρονιςμϋνο διαλεύποντα υποχρεωτικό αεριςμό με και χωρύσ (κατ’ επιλογό του 
χειριςτό) υποςτόριξη πύεςησ (VC-SIMV/PS) 

γ) Αεριςμό ςυνεχούσ θετικόσ πύεςησ SPN-CPAP με και χωρύσ (κατ’ επιλογό του χειριςτό) 
υποςτόριξη πύεςησ  
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Να διαθϋτει τισ κϊτωθι λειτουργύεσ: 

α) Μη Επεμβατικό Αεριςμό (NIV) – με χρόςη μϊςκασ 

8. Ο αναπνευςτόρασ να διαθϋτει ρύθμιςη των παρακϊτω παραμϋτρων: 

A) Σου παρεχόμενου αναπνεόμενου όγκου (Tidal Volume): από 100 ϋωσ 2000 ml 
τουλϊχιςτον (μεγαλύτερο εύροσ θα εκτιμηθεύ θετικϊ). 

B) Σησ ςυχνότητασ αναπνοόσ ανϊ λεπτό: ϋωσ 50/min τουλϊχιςτον 
C) PEEP: 0 ϋωσ 20 mbar τουλϊχιςτον 
D) Σου λόγου ειςπνοόσ / εκπνοόσ αςθενό (Ι:Ε) από 1:4 ϋωσ και 4:1 (όπωσ και 1:4 ϋωσ και 

3:1) 
E) κανδαλιςμό (trigger) ροόσ (να αναφερθούν τα όρια ρύθμιςησ) 
F) Σου μύγματοσ, ςε αναλογύα Ο2 – αϋρα από 40% περύπου ό 100% Ο2 
G) Τποςτόριξη πύεςησ (εφόςον εφαρμόζεται): 0 – 35 mbar τουλϊχιςτον, ςε ςχϋςη με την 

PEEP 
H) Κλύςησ τησ υποςτόριξησ πύεςησ (ramp/rising time) τουλϊχιςτον 3 διαφορετικών 

επιπϋδων 

9. Να διαθϋτει οπτικοακουςτικούσ ςυναγερμούσ για: 

I) Τψηλό/χαμηλό πύεςη ςτουσ αεραγωγούσ  
J) Αποςύνδεςη κυκλώματοσ 
K) Τψηλό/χαμηλό ςυχνότητα αεριςμού 
L) Ωπνοια 
M) Διακοπό παροχόσ αερύου 
N) Φαμηλό επύπεδο μπαταρύασ  
Να υπϊρχει η δυνατότητα παύςησ του ακουςτικού ςυναγερμού για μικρό χρονικό 
διϊςτημα, ενώ παρϊλληλα να διατηρεύται ο οπτικόσ ςυναγερμόσ από την αντύςτοιχη 
λυχνύα. 

10. Η οθόνη να διαθϋτει απεικόνιςη ραβδογρϊμματοσ πύεςησ αεραγωγών ό κυματομορφό 

καθώσ και αριθμητικών τιμών τουλϊχιςτον των κϊτωθι μετρούμενων παραμϋτρων: 

 πύεςησ αεραγωγών,  

 ειςπνεόμενου/εκπνεόμενου όγκου ανϊ λεπτό,  

 ςυχνότητασ αναπνοών,  

 ειςπνεόμενου/εκπνεόμενου όγκου ανϊ αναπνοό, 

Επιπλϋον, ςτην οθόνη να απεικονύζονται ενημερωτικϊ και προειδοποιητικϊ μηνύματα, 
όπωσ ο εναπομϋνων χρόνοσ μπαταρύασ ωσ αριθμητικό τιμό ό/και ωσ ποςοςτό βϊςει 
αντύςτοιχου ςυμβόλου, για τη βοόθεια του χειριςτό, ςτην Ελληνικό γλώςςα. 

11. Ο αναπνευςτόρασ να ςυνοδεύεται από τα παρακϊτω εξαρτόματα, ϋτοιμοσ για ϊμεςη 

χρόςη: 

O) Ϊνα (1) πλόρεσ κύκλωμα αςθενούσ, πολλαπλών χρόςεων με βαλβύδα εκπνοόσ 
ενηλύκων. 

P) Ϊνα ςωλόνα τροφοδοςύασ για τη ςύνδεςη του αναπνευςτόρα με δύκτυο αερύων ό 
φιϊλη Ο2. 
Πϋντε (5) πλόρη κυκλώματα μύασ χρόςεωσ με ενςωματωμϋνη βαλβύδα εκπνοόσ και 
αιςθητόρα ροόσ 

Q) Διϊταξη ςτόριξησ του αναπνευςτόρα ςε ρϊγα φορεύου ό κλύνησ. 
R) Καλώδιο τροφοδοςύασ ρεύματοσ και επαναφορτιζόμενη μπαταρύα. 
S) Καλώδιο τροφοδοςύασ 12V για ςύνδεςη με αςθενοφόρο. 
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1 .Να ςυνδοδεύτεται από αιςθητόρα καπνογραφύα τύπου mainstream για την μϋτρηςη 

καπνογραφύασ & καπνομετρύασ και να ςυνοδεύεται από δύο (2) κυβϋτεσ ενηλύκων 

πολλαπλών χρόςεων ό να ςυνοδεύεται από αιςθητόρα Ο2, ενςωματωμϋνο ό μη, για τη 

μϋτρηςη και απεικόνιςη του μύγματοσ αϋρα - οξυγόνου ςε πραγματικό χρόνο, ο οπούοσ να 

μπορεύ να απενεργοποιηθεύ αν δεν εύναι αναγκαύα η ϋνδειξη του Ο2. Αν ςυνοδεύεται και 

από τα δύο θα εκτιμηθεύ ιδιαύτερα θετικϊ. 

2. Όλα τα τμόματα του αναπνευςτόρα που ϋρχονται ςε επαφό με τον αςθενό να μπορούν να 

αποςτειρωθούν, εϊν εύναι πολλαπλών χρόςεων.. 

3. Να πληρού τισ κϊτωθι απαιτόςεισ: 

 Τψηλό μηχανικό αντοχό ςε κραδαςμούσ. 
 Προςταςύα από ςτερεϊ και υγρϊ ςε βαθμό IP34 τουλϊχιςτον. 
 Λειτουργύα ςε περιβϊλλον ςχετικόσ υγραςύασ ϋωσ 95% τουλϊχιςτον και θερμοκραςύασ 

από -10ºC ό λιγότερο, ϋωσ 50ºC. 
 Να εύναι πιςτοποιημϋνα κατϊλληλοσ τόςο για ενδονοςοκομειακό χρόςη, όςο για 

διακομιδϋσ με αςθενοφόρο καθώσ επύςησ και αεροδιακομιδϋσ (αεροπλϊνο και 
ελικόπτερο) 

 

Γενικϊ Φαρακτηριςτικϊ 

1. Να εύναι καταςκευαςμϋνοσ ςύμφωνα με τισ διεθνεύσ ευρωπαώκϋσ προδιαγραφϋσ 

αςφαλεύασ και να διαθϋτει ςόμανςη CE. Να διατύθεται από αντιπρόςωπο που διαθϋτει 

πιςτοπούηςη ISO 9001 και ISO 13485 ςύμφωνα με την Τ.Α ΔΤ8δ/1348/04 που αφορϊ ςτη 

διακύνηςη και την τεχνικό υποςτόριξη ιατροτεχνολογικών προώόντων. 

2. Οι ςυμμετϋχοντεσ ςτο διαγωνιςμό να εύναι ενταγμϋνοι ςε πρόγραμμα εναλλακτικόσ 

διαχεύριςησ Α.Η.Η.Ε. βϊςει του Π.Δ 117/2004(ΥΕΚ 82Α) και Π.Δ 15/2006(ΥΕΚ 12Α) ςε 

ςυμμόρφωςη με τισ διατϊξεισ τησ οδηγύασ 2003/108. 

3. Να δοθεύ εγγύηςη καλόσ λειτουργύασ για δύο (2) ϋτη. 

4. Να βεβαιώνεται εγγρϊφωσ από τον καταςκευαςτικό ούκο η διαθεςιμότητα 

ανταλλακτικών για μύα δεκαετύα. 

5. Οι ςυμμετϋχοντεσ να διαθϋτουν μόνιμα οργανωμϋνο τμόμα τεχνικόσ υποςτόριξησ και 

service, καθώσ και κατϊλληλα εκπαιδευμϋνο προςωπικό, με πιςτοποιητικό εκπαύδευςησ 

από τον καταςκευαςτικό ούκο για τη ςυντόρηςη των προςφερομϋνων ειδών.   

 

 

23. ΣΡΟΦΗΛΑΣΟ ΥΑΡΜΑΚΨΝ 

 

1. Να εύναι εργονομικόσ ςχεδύαςησ και ϊριςτησ ποιότητασ καταςκευόσ. 

 2. Να εύναι καταςκευαςμϋνο από τεχνοπολυμερϋσ υλικό ϋτςι ώςτε να εύναι ανθεκτικό ςτισ 
εκδορϋσ και ςτα κτυπόματα.  
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3. Να αποτελεύται από μύα επιφϊνεια εργαςύασ καταςκευαςμϋνη από πλενόμενο και 
απολυμαινόμενο ανθεκτικό υλικό, μύα δευτερεύουςα επιφϊνεια εργαςύασ ςτο πλϊι καθώσ και 
πϋντε ςυρτϊρια διαςτϊςεων 500χ400χ150χιλ. περύπου. 

 4. Σα ςυρτϊρια να διαθϋτουν χειρολαβό και «ςτοπ» ςτο τϋλοσ τησ διαδρομόσ. Επιπλϋον τα 
ςυρτϊρια να εύναι εφοδιαςμϋνα με διαχωριςτικϊ.  

5. Να διαθϋτει τρύα (3) αποςπόμενα ρϊφια ςτο πλϊι.  

6. Να διαθϋτει κεντρικό κλειδαριϊ. 

 7. το πλϊι να διαθϋτει χειρολαβό μεταφορϊσ. Επιπλϋον να διαθϋτει κϊδο απορριμμϊτων 20Lt 
με καπϊκι και μηχανιςμό ανούγματοσ με το γόνατο. 

 8. Να ϋχει προςτατευτικϊ κατϊ των προςκρούςεων ςτισ γωνύεσ και τϋςςερισ τροχούσ, οι δύο εκ 
των οπούων με φρϋνο. 

9. Προμηθευτόσ και καταςκευαςτόσ να διαθϋτουν πιςτοπούηςη ISO 9001. 

10. Να ςυνοδεύεται από εργοςταςιακό εγγύηςη δύο (2) ετών. 

 

25.AMBU MASK ΑΚΟΤ ΑΝΑΝΗΧΗ ΜΕ ΡΕΖΕΡΒΟΤΑΡ ΟΞΤΓΟΝΟΤ ΠΟΤ 
ΝΑ ΑΠΟΣΕΙΡΨΝΟΝΣΑΙ 

 
 
1) Ο αςκόσ ανϊνηψησ να εύναι ςτοιβαρόσ καταςκευόσ με διπλϊ μαλακϊ τοιχώματα από 
ςιλικόνη, 100% latex-free, κατϊλληλοσ για τεχνητό ανϊνηψη ενηλύκων. Να ςυνοδεύεται από 
δύο (2) μϊςκεσ με αεροθϊλαμο και διαφανό θόλο για τον οπτικό ϋλεγχο του αςθενό με 
αεροθαλαμο με τα κϊτωθι μεγϋθη Νο 3, Νο 4, και Νο 5.  

2) Η μϋγιςτη παροχό αϋρα τουλϊχιςτον 1300 ml  (μεγαλύτερο εύροσ θα εκτιμηθεύ). Ο μϋγιςτοσ 
όγκοσ τησ δεξαμενόσ οξυγόνου να εύναι τουλϊχιςτον 1500 ml με απ’ ευθεύασ προςαρμογό ςτον 
κυρύωσ αςκό δύχωσ επιπρόςθετα ςυνδετικϊ. Να διαθϋτει βαλβύδα ειςροόσ αϋρα, οπό οξυγόνου 
με αντύςτοιχη εύςοδο.  
 
3) Να διαθϋτει αυτόματο ςύςτημα περιοριςμού πύεςησ. Η ελαςτικότητα του εξωτερικού 
τοιχώματοσ να περιορύζει την πύεςη του αϋρα ςτα 70 cm H2O, χωρύσ απώλειεσ του παρεχόμενου 
όγκου αϋρα όταν πιϋζουμε τον αςκό κανονικϊ με το ϋνα χϋρι. Να ϋχει την δυνατότητα απ’ 
ευθεύασ προςαρμογόσ βαλβύδασ PEEP.  
 
4) Εξ’ ολοκλόρου ο αςκόσ ανϊνηψησ να κλιβανύζεται ςτουσ 134 οC (ςυμπεριλαμβανομϋνου τησ 
δεξαμενόσ Ο2 και τησ μϊςκασ).  
 
5) Να υπϊρχει δυνατότητα αντικατϊςταςησ κϊθε τμόματοσ τησ ςυςκευόσ ςε περύπτωςη 
βλϊβησ για την αποφυγό απόςυρςησ ολόκληρησ τησ ςυςκευόσ. Να κατατεθεύ πλόρωσ 
αναλυτικό λύςτα ανταλλακτικών. 
 
6) Να φϋρει λωρύδα ςυγκρϊτηςησ ώςτε να εξαςφαλύζει το αςφαλϋσ πιϊςιμο του αςκού και να 
επιτυγχϊνεται ομοιόμορφη ςυμπύεςη με το ϋνα χϋρι.  
 
7) Να προςφερθούν προσ επιλογό μϊςκεσ πολλαπλών χρόςεων με αεροθϊλαμο και διαφανό 
θόλο για τον οπτικό ϋλεγχο του αςθενό ςε όλα τα νούμερα και να κλιβανύζονται ςτουσ 134 οC. 
Επύςησ να προςφερθούν προσ επιλογό peep-valve μιασ χρόςησ καθώσ και πολλαπλών οι οπούεσ 
να κλιβανύζονται ςτουσ 134 οC. 
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8)Να φϋρει ςόμανςη CE και να ϋχει εγγύηςη τουλϊχιςτον δύο (2) ϋτη. 
 

 
 

27. ΜΗΦΑΝΗΜΑ ΔΙΑΣΑΤΡΨΕΨΝ: ΥΤΓΟΚΕΝΣΡΟ, ΕΠΨΑΣΗΡΑ, 
ΔΟΟΜΕΣΡΙΚΗ ΠΙΠΕΣΑ 

 

Ο εξοπλιςμόσ πρϋπει να παρϋχει αυξημϋνη ευαιςθηςύα., αςφϊλεια, καθαρϋσ και ςταθερϋσ 

αντιδρϊςεισ, βελτιώνει την ερμηνεύα των αποτελεςμϊτων και μειώνει αρκετϊ το χρόνο των 

διαδικαςιών για τον προςδιοριςμό ομϊδων αύματοσ, υποομϊδων, Rhesus, ϊμεςη  και ϋμμεςη 

δοκιμαςύα Coombs, ϋλεγχο και ταυτοπούηςη αντιςωμϊτων, διαςταύρωςη και ϋλεγχο ϊλλων 

αντιγόνων. 

Να αποτελεύται από τα ακόλουθα μϋρη: 

1. Μια φυγόκεντρο καρτών γϋλησ 

  Να διαθϋτει κεφαλό φυγοκϋντρου με 12-24 υποδοχϋσ για κϊρτεσ γϋλησ. Να εύναι αθόρυβη και 

να ελϋγχεται ηλεκτρονικϊ. Ο χρόνοσ και η ταχύτητα να εύναι εκ των προτϋρων ρυθμιζόμενα με 

ακρύβεια (905/910rpm/10΄) και να εμφανύζονται οπτικϊ ςε οθόνη. Να υπϊρχει ακουςτικό 

ειδοπούηςη ςτο τϋλοσ τησ φυγοκϋντρηςησ. 

2. Ϊναν επωαςτόρα καρτών γϋλησ 

  Να διαθϋτει 24 θϋςεισ επώαςησ για κϊρτεσ γϋλησ ςε θερμοκραςύα 37οC, η οπούα να εύναι 

ελεγχόμενη ηλεκτρονικϊ. Ο χρόνοσ  και η θερμοκραςύα να εμφανύζονται οπτικϊ ςε οθόνη. Ο 

χρόνοσ επώαςησ να εύναι 15 min. Να ϋχει ακουςτικό ςόμα μετϊ τη λόξη του χρόνου επώαςησ. 

3. Δύο δοςομετρητϋσ  

  Οι δοςομετρητϋσ να εύναι επαναλαμβανόμενησ διανομόσ ςταθερού όγκου 0,5 ml και 1,0 ml για 

τα διαλύματα, και να δϋχονται φιαλύδια των 100 ml, 500 ml. 

4. Mύα αυτόματη πιπϋτα 

  Η πιπϋτα να εύναι αυτόματη με επαναλαμβανόμενο πιπετϊριςμα και  ρύθμιςη  για 10- 

12,5μl,25μl, 50μl. Να εύναι μικρού βϊρουσ, ώςτε να γύνεται ο επαναλαμβανόμενοσ χειριςμόσ με 

ευκολύα. Να διαθϋτει αυτόματη απόρριψη ρυγχών μιασ χρόςεωσ. 

5. τατώ καρτών 

τατώ από plexiglass για κϊρτεσ 
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6.Όροι και προώποθϋςεισ του ημιαυτόματου ανοςοαιματολογικού εξοπλιςμού 

μικρομεθόδου γϋλησ : 

Να υπϊρχει αποδεδειγμϋνη μακροχρόνια εμπειρύα ςτη χρόςη τουσ ςτον χώρο τησ αιμοδοςύασ 

ςτην Ελλϊδα. Κατϊλογοσ υπηρεςιών αιμοδοςύασ που τα χρηςιμοποιούν, απαραιτότωσ. 

Να προςφϋρει εγγύηςη 2 ετών και τεχνικό υποςτόριξη ςε αναλώςιμα και ανταλλακτικϊ για 10 

ϋτη. 

Ο ανωτϋρω εξοπλιςμόσ να διαθϋτει πιςτοποιητικό ςυμμόρφωςησ ωσ προσ το CE ςύμφωνα με 

την περύ In Vitro Διαγνωςτικών οδηγύα 98/79/EC και η καταςκευϊςτρια εταιρεύα να εύναι 

κϊτοχοσ πιςτοποιητικού ISO 

7.ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΕΞΕΣΑΕΙ 

 Σα αντιδραςτόρια πρϋπει να εύναι κατϊλληλα ώςτε με την τεχνικό μικρομεθόδου γϋλησ (gel 

test) να εύναι δυνατό η διενϋργεια των κϊτωθι εξετϊςεων:  

1. Kαθοριςμόσ ομϊδοσ: ευθεύα ομϊδα ΑΒΟ (Α, Β), ανϊςτροφη ομϊδα (με ερυθρϊ Α1, Β) και 

προςδιοριςμόσ Rhesus D ςτην ύδια κϊρτα γϋλησ. Η κϊρτα γϋλησ να διαθϋτει και ςτόλη control  

 2. Καθοριςμόσ ευθεύασ ομϊδασ ΑΒΟ (Α, Β, ΑΒ)και προςδιοριςμόσ Rhesus DVI(-)/ Rhesus DVI(+) 

ςτην ύδια κϊρτα γϋλησ. Η κϊρτα γϋλησ να διαθϋτει και ςτόλη control 

 3. Ανϊςτροφη ομϊδα ΑΒΟ με ερυθρϊ Α1, Α2, Β, Ο 

 4. Καθοριςμόσ υποομϊδων ΑΒΟ με anti-Η  

 5. Καθοριςμόσ πλόρουσ φαινοτύπου Rhesus (C, Cw, c, E, e) και αντιγόνου Kell ςτην ύδια κϊρτα 

γϋλησ 

 6. Προςδιοριςμόσ αςθενούσ Rhesus D (Dweak) 

7. Δοκιμαςύα ςυμβατότητασ χωρύσ να απαιτεύται πλύςιμο ερυθροκυττϊρων. Οι κϊρτεσ γϋλησ για 

τη δοκιμαςύα ςυμβατότητασ να περιϋχουν πολυδύναμο αντιςφαιρινικό ορό 

8. Δοκιμαςύα ανύχνευςησ και ταυτοπούηςησ μη αναμενόμενων ερυθροκυτταρικών αντιςωμϊτων 

ςτουσ 37ο C (Coombs, ϋνζυμο), ςε Θ.Δ, ςτουσ 4ο C  

12. Ωμεςη δοκιμαςύα Coombs με πολυδύναμο αντιςφαιρινικό ορό 

 13. Σαξινόμηςη αντιςωμϊτων (IgG, IgM, IgA) και ςυμπληρώματοσ (C3c, C3d) με μονοδύναμουσ 

αντιορούσ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΨΝ ΜΕΘΟΔΟΤ ΓΕΛΗ 
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Η τεχνικό μικρομεθόδου γϋλησ (gel test) πρϋπει να εύναι κατϊλληλη για τον προςδιοριςμό των 

ζητούμενων δοκιμαςιών και να πληρού τισ προδιαγραφϋσ που περιγρϊφονται παρακϊτω: 

1.  Σα αντιδραςτόρια να εύναι ανθρώπειασ (human) ό μονοκλωνικόσ προϋλευςησ. Σα 

αντιδραςτόρια ομϊδων αύματοσ και Rhesus να εύναι μονοκλωνικόσ/ ανθρώπειασ προϋλευςησ 

προκειμϋνου να ανιχνεύονται οι υποομϊδεσ ABO και Rh D weak. Σο ςύςτημα να διαθϋτει ςτόλη 

control. 

2.  Να ϋχουν υψηλό ευαιςθηςύα, αςφϊλεια, επαναληψιμότητα και αξιοπιςτύα των 

αποτελεςμϊτων.  

3.  Να δύνουν καθαρϋσ και ςταθερεσ αντιδρϊςεισ.  

4.  Να μη δύνουν ψευδεύσ αντιδρϊςεισ και  τα αποτελϋςματα να εύναι αξιόπιςτα. 

5.  Σα αντιδραςτόρια,οι κϊρτεσ και τα διαλύματα να ϋχουν διϊρκεια χρόςεωσ τουλϊχιςτο 1 

ϋτουσ.  

6.  Σα ερυθροκύτταρα να ϋχουν διϊρκεια χρόςεωσ πϋραν των 30ημερών.  

7.  Οι αντιορού να εύναι ενςωματωμϋνοι (όροσ απαρϊβατοσ) να εύναι υψηλόσ ευαιςθηςύασ, 

επαναληψιμότητασ και ϊριςτησ ποιότητασ. 

8.  Να διαθϋτει ϋλεγχο ποιότητασ τησ μεθόδου και του εξοπλιςμού. 

9.  Να  προςφϋρονται  όλα  τα  ζητούμενα  αντιδραςτόρια  (επύ  ποινόσ  αποκλειςμού)  ώςτε  να  

υπϊρχει ομοιογϋνεια. 

10.  Να προςφϋρονται διαλύτεσ και ό,τι ϊλλο απαιτεύται για την εκτϋλεςη των ανωτϋρω 

εξετϊςεων. 

11.  Να  υπϊρχει  πολυετόσ  αποδεδειγμϋνη  εμπειρύα  ςτην  Ελλϊδα  και  να  αποδεικνύεται  με  

επιςυναπτόμενο πελατολόγιο και βιβλιογραφύα. 

12.  Απαραύτητα να υπϊρχει ςόμανςη CE και πιςτοποιητικϊ CE, ISO 

 

 

28. ΧΤΚΣΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ ΝΕΚΡΨΝ 

 

ΕΤΡΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ : +2 ϋωσ +5 ο C, ςε μϋγιςτη θερμοκραςύα χώρου +43 ο C ΜΕΓΙΣΕ 

ΕΞΨΣΕΡΙΚΕ ΔΙΑΣΑΕΙ: 1850x2.350x2.800mm (ΠxΒxΤ). 

 Να διαθϋτει:  
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1. τιβαρό αυτό υποςτηριζόμενη καταςκευό από οκτώ (8) χαλύβδινα προκαταςκευαςμϋνα 

πϊνελσ με μόνωςη-ςϊντουιτσ πολυουρεθϊνησ πϊχουσ 80 mm, υψηλόσ πυκνότητασ και 

CFC free. Να ςυμπεριλαμβϊνεται δϊπεδο και οροφό.  

2. Σα πϊνελσ να εύναι τύπου sandwich και η θερμομόνωςη να εύναι από αφρό 

πολυουρεθϊνησ πυκνότητοσ 40kg/m3 περύπου. Σα πϊνελσ οροφόσ και τοιχωμϊτων να 

μην περιϋχουν ξύλο. Η εξωτερικό επιφϊνεια των πϊνελσ να εύναι φύλλα χϊλυβα βαμμϋνα 

με λευκό βαφό πούδρασ RAL 9002, ενώ η εςωτερικό τουσ επιφϊνεια να εύναι από 

ανοξεύδωτο χϊλυβα ποιότητασ AISI 304 και προςτατευτικό μεμβρϊνη. 

3.  Σα πϊνελσ δαπϋδου να διαθϋτουν ςτην κϊτω επιφϊνειϊ τουσ φύλλα γαλβανιςμϋνου 

χϊλυβα επικαλυμμϋνα με πολυεςτερικό βαφό πούδρασ ενώ ςτην επϊνω επιφϊνειϊ τουσ 

να διαθϋτουν φύλλα ανοξεύδωτου χϊλυβα ποιότητασ AISI 304 και προςτατευτικό 

μεμβρϊνη. 

4.  Η ςυναρμογό των πϊνελσ να εύναι ϊψογη και να μην επιτρϋπει τη δημιουργύα 

οξειδώςεων. Να εξηγηθεύ ο τρόποσ που αυτό επιτυγχϊνεται. 

5.  Δύο (2) τουλϊχιςτον ανεξϊρτητουσ θαλϊμουσ, χωρητικότητασ ενόσ ςώματοσ ϋκαςτοσ.  

6.  Κϊθε θϊλαμοσ να φϋρει πλόρεσ ςύςτημα για την ϊκοπη και αθόρυβη φόρτωςη και 

εκφόρτωςη των φορεύων φόρτωςησ ςωμϊτων. Αυτό να αποτελεύται από ανοξεύδωτο 

ςκελετό 18/10 και ϋξι (6) κυλύνδρουσ υποβοόθηςησ τησ ολύςθηςησ με επύςτρωςη PVC 

για αθόρυβη λειτουργύα και αυτολιπαινόμενα ρουλεμϊν κλειςτού τύπου. 

7. Επιπλϋον, κϊθε θϊλαμοσ να διαθϋτει ϋνα φορεύο φόρτωςησ ςώματοσ καταςκευαςμϋνο 

από ανοξεύδωτο χϊλυβα 18/10, με ελαφρϊ εκβϊθυνςη, χωρύσ ςυγκολλόςεισ πλϊτουσ 660 

χιλ. περύπου και με τϋςςερισ (4) χειρολαβϋσ, δύο (2) ςε κϊθε ϊκρο (κεφϊλι-πόδια). 

8.  Σο φορεύο φόρτωςησ ςώματοσ να μπορεύ να εξϋρχεται του θαλϊμου κατϊ 50% περύπου 

για την αναγνώριςη του ςώματοσ. Να ϋχει τη δυνατότητα να φϋρει ςώμα βϊρουσ 200 

κιλών τουλϊχιςτον. 

9.  Εςωτερικό φωτιςμό και ςύςτημα κυκλοφορύασ αϋρα με εςωτερικό ανεμιςτόρα.  

10. Αντύςτοιχεσ με τον αριθμό θαλϊμων χαλύβδινεσ θύρεσ διαςτϊςεων (ΠΦΤ) 650 χ500mm 

περύπου, βαμμϋνεσ με εποξικό βαφό, με ςύςτημα αςφϊλιςησ (κλειδαριϋσ), ελαςτικϊ 

παρεμβύςματα ςτεγανοπούηςησ, εύκολα αντικαθιςτϊμενα και πινακύδεσ με τα ςτοιχεύα 

των νεκρών. 

11.  Οι θύρεσ να εύναι ςτερεωμϋνεσ με ςτιβαρούσ μεντεςϋδεσ από επιχρωμιωμϋνο ορεύχαλκο 

και να φϋρουν ειδικό επϋνδυςη κατϊ τησ υγραςύασ. Να φϋρουν θερμομόνωςη από αφρό 

πολυουρεθϊνησ όμοια με αυτό των τοιχωμϊτων και πϊχουσ 80mm.  

12.  Χυκτικό ςύςτημα αθόρυβησ λειτουργύασ, τοποθετημϋνο ςτην οροφό του ψυκτικού 

θαλϊμου, με αερόψυκτο ςυμπιεςτό κλειςτού τύπου (monoblock) που να χρηςιμοποιεύ 

ψυκτικό αϋριο φιλικό προσ το περιβϊλλον CFC-FREE (Freon R 134 ό R 404a) και 

αυτόματο ςύςτημα απόψυξησ non-frost, η δε απόρριψη των ςυμπυκνωμϊτων να γύνεται 

αυτόματα ςτην αποχϋτευςη. • Να λειτουργεύ με μονοφαςικό παροχό 230V/50Hz και να 

αποδύδει ψυκτικό ιςχύ 1.000W περύπου ικανό να διατηρόςει την εςωτερικό 

θερμοκραςύα του θαλϊμου ςτα επιθυμητϊ όρια. 

13.  Να διαθϋτει χειριςτόριο με οθόνη για την ψηφιακό απεικόνιςη των τιμών θερμοκραςύασ 

και ςφαλμϊτων και την εύκολη πλοόγηςη ςτο μενού των παραμϋτρων τησ ψυκτικόσ 

μονϊδασ.  
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14. Σο χειριςτόριο να διαθϋτει καλώδιο 5 μϋτρων για την ευκολύα μετακύνηςησ του ανϊλογα 

με το ύψοσ και την ϊνεςη του χειριςτό.  

15. Σο χειριςτόριο να διαθϋτει ςύςτημα επιλογόσ / ελϋγχου θερμοκραςύασ, ηλεκτρονικό 

ςύςτημα απόψυξησ, ςύςτημα ςυναγερμού για ανώτατο και κατώτατο όριο 

θερμοκραςύασ με ρύθμιςη +/-3οC από την επιθυμητό θερμοκραςύα λειτουργύασ.    Επύςησ 

διαθϋτει ενδεύξεισ LED για την ενεργοπούηςη/απενεργοπούηςη του ανεμιςτόρα και του 

ςυμπιεςτό. Να παρϋχει τη δυνατότητα μετϊδοςησ του ςυναγερμού ςε απομακρυςμϋνο 

ςημεύο επιτόρηςησ.  

16. Να ςυνοδεύεται από υδραυλικό τροχόλατο μηχανιςμό ανύψωςησ ςωμϊτων 

καταςκευαςμϋνο από ανοξεύδωτο χϊλυβα ποιότητασ AISI 304, ο οπούοσ να διαθϋτει 

επιφϊνεια ολύςθηςησ αποτελούμενη από πϋντε (5) κυλύνδρουσ υποβοόθηςησ τησ 

ολύςθηςησ με επύςτρωςη PVC για αθόρυβη λειτουργύα, οι οπούοι να ακινητοποιούνται με 

φρϋνο. Να διαθϋτει δύο ποδοχειριςτόρια ϋνα για την ανύψωςη και ϋνα για την κατϊβαςη 

τησ επιφϊνειασ ολύςθηςησ. Μϋςω του υδραυλικού μηχανιςμού η επιφϊνεια ολύςθηςησ να 

μπορεύ να ακινητοποιηθεύ ςε οποιοδόποτε ύψοσ μεταξύ των ορύων 300 ϋωσ 1750 χιλ. 

περύπου 

 Επιπλϋον να διαθϋτει αποςπώμενη χειρολαβό προώθηςησ ευριςκόμενη ςε ύψοσ 900χιλ.  

Να διαθϋτει τϋςςερισ (4) τροχούσ Ø 125(100) mm. Οι δύο ςτην πλευρϊ του χειριςμού να 

φϋρουν φρϋνο και ο ϋνασ ςτην εμπρόςθια πλευρϊ να εύναι κατευθυντόριοσ.  

17. Οι διαςτϊςεισ του τροχόλατου ανυψωτικού μηχανιςμού να εύναι 2.350 Φ 650 χιλ. 

περύπου και το βϊροσ του 100 κιλϊ περύπου. Να ϋχει τη δυνατότητα ανύψωςησ ςώματοσ 

βϊρουσ ϋωσ 200 κιλών 

18. Σα προςφερόμενα εύδη να εύναι ςχεδιαςμϋνα και καταςκευαςμϋνα ςύμφωνα με τα 

ιςχύοντα ςόμερα διεθνό πρότυπα EN ISO, να διαθϋτουν ςόμα CE και ο καταςκευαςτόσ 

ούκοσ να εύναι πιςτοποιημϋνοσ κατϊ ISO 9001:2008. • Επιπλϋον και ο προμηθευτόσ να 

διαθϋτει πιςτοπούηςη ISO 9001 & ISO 13485.  

19. Nα υποβληθεύ προσ αξιολόγηςη, κατϊλογοσ εγκατεςτημϋνων νεκροθαλϊμων ςε δημόςια 

νοςοκομεύα ςτην Ελλϊδα την τελευταύα τριετύα (2018, 2019, 2020).  

 

 

 

30. ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ 

 

 

ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΟ Η/Τ ΜΕ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

ΠΟΟΣΗΣΑ (ΣΕΜΑΦΙΑ) 25 

Να αναφερθεύ ο καταςκευαςτόσ, το Μοντϋλο και η 
αναλυτικό ςύνθεςη του προςφερόμενου ςυςτόματοσ. 

ΝΑΙ 

Προεγκατεςτημϋνο λειτουργικό ςύςτημα MS WINDOWS 
10 PRO Greek 64 BITS ό νεότερο, που θα ςυνοδεύεται 
από τουσ κατϊλληλουσ οδηγούσ των προςφερομϋνων 
ςυςκευών. Όλα τα προγρϊμματα που ςυνοδεύουν, ςυν το 
λειτουργικό ςύςτημα και τουσ οδηγούσ, να παρϋχονται ςε 

ΝΑΙ 
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οπτικό δύςκο (CD ό DVD) και να δύνεται η δυνατότητα για 
επαναφορϊ των προγραμμϊτων ςτο ςκληρό δύςκο όπωσ 
εύναι ςτην αρχικό του μορφό. 

Να δοθούν ςε οπτικϊ μϋςα (CD, DVD) όλοι οι οδηγού 
(drivers) των ςυςκευών για το λειτουργικό ςύςτημα. 

ΝΑΙ 

Α/Α Εύδοσ Σεχνικϋσ Λεπτομϋρειεσ 
(Hardware-Software) 

1 Επεξεργαςτόσ  ≥ Intel Core i5 9ησ Γενιϊσ 
 Socket: 1151 

2 Μητρικό Πλακϋτα  Chipset:  Intel B360 ό B365 
Express Chipset 

3 Μνόμη  Σύποσ Τποςτηριζόμενησ 
Μνόμησ: DDR4  

 Φωρητικότητα:≥ 8 GB  
 υχνότητα λειτουργύασ:≥  

2400 MHz 
  

4 κληρόσ Δύςκοσ   Σύποσ: SSD  
 Φωρητικότητα: ≥240 GB  
 ύνδεςη: SATA III 6Gb/s 

5 Οπτικό Μϋςο  ύνδεςη: SATA DVD-RW 

6 Κϊρτα Γραφικών  On board vga 

7 Δικτύωςη  Ενςωματωμϋνη κϊρτα 
δικτύου Gigabit LAN 
Controller 

8 Θύρεσ  VGA,  HDMI, LAN (RJ45) 
port(s), USB 3.0 (blue), USB 
2.0≥4, Audio jack(s) 

9 Σροφοδοτικό  Μϋγιςτη Ιςχύσ:≥  450 Watts  
 Ανεμιςτόρασ: 120mm. 
 PFC: Active PFC 

10 Κουτύ  υνδϋςεισ: USB 3.0, USB 2.0 , 
HD Audio MIC & Headphone 
Εμπρόςθια ψύξη: 120mm x 1 
Οπύςθια ψύξη: 120mm x 1 

11 Ο προμηθευτόσ θα παρϋχει πιςτοποιημϋνουσ 
τεχνικούσ 

Ναι 

12 Εγγύηςη ≥3 ϋτη On site 

 

 

 

32. SERVER 

33. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΤΣΗΜΑ WINDOWS 2019, 
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A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΗ 
ΓΕΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ  

ΑΠΑΙΣΗΗ 

1 Αριθμόσ μονϊδων 1 

2 Καταςκευαςτόσ / Μοντϋλο ΝΑΙ 

3 CPU  >= Intel Xeon  

4 Σαχύτητα CPU >=2,0 GHz  

5 Αριθμόσ επεξεργαςτών CPU >=2 

6 Διαθϋςιμοι πυρόνεσ ανϊ επεξεργαςτό >=10-core 

7 Δυνατότητα αναβϊθμιςησ CPU ΝΑΙ 

8 Τποδοχϋσ μνόμησ >= 18 DIMM 

9 Σύποσ Μνόμησ PC3-10600 DDR3(RDIMM) 

10 Μϋγεθοσ εγκατεςτημϋνησ μνόμησ >= 128 GB) 

11 Δυνατότητα επϋκταςησ μνόμησ >  192GB 

STANDARD EDITION LICENCED ALL CORES   

34.ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΕΙΚΟΝΟΠΟΙΗΗ 
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12 Κϊρτεσ δικτύου1GbE, ωφϋλιμεσ πόρτεσ >=4 

13 DVD-RW SATA ΝΑΙ  

14 Σροφοδοτικό hot plug ΝΑΙ 

15 Αριθμόσ Σροφοδοτικών >=2 

16 Εςωτερικϋσ ςυνδϋςεισ PCI Express >=4 

17 υνδϋςεισ USB 2.0 >=4 

18 Ελεγκτόσ αποθόκευςησ Raid Controller 1024 MB 
cache (RAID 0/1/1+0/5/5+0) 

19 Αριθμόσ ςκληρών δύςκων SAS >=10 

20 κληρού δύςκοι SAS με χαρακτηριςτικϊ  
 6 (ϋξι) SAS 10k το ελϊχιςτο  

χωρητικότητασ ςε GB 
 4 (τϋςςερισ) SSD  mixed or write intensive 

το ελϊχιςτο χωρητικότητασ ςε GB 
 Σαχύτητα περιςτροφόσ  ςε Rpm 
 Πρωτόκολλο επικοινωνύασ  
 Σύποσ 

  
> 1 ΣΒ 
>= 480 GB 
                   
                   >=10000 
SAS 12Gb/s 
Hot Plug  

21 Ελληνολατινικό πληκτρολόγιο με αριθμό 
πλόκτρων >= 101 και χαραγμϋνουσ τουσ 
Ελληνικούσ χαρακτόρεσ 

ΝΑΙ 

22 Τποςτόριξη χαρακτηριςτικών εξοικονόμηςησ 
ενϋργειασ 

NAI 

23 Τποςτόριξη χαρακτηριςτικών εξοικονόμηςησ 
ενϋργειασ 

NAI 

24 ΓΕΝΙΚΑ  
υντόρηςη on site του server ςε ϋτη 
(αποκατϊςταςη βλϊβησ ςτον τόπο εργαςύασ, αν 
δεν εύναι δυνατό το παραπϊνω, μεταφορϊ από 
και προσ τουσ χώρουσ τησ εταιρεύασ για την 
αποκατϊςταςη τησ βλϊβησ χωρύσ επιπλϋον 
χρϋωςη) 

>=3 
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25 Ο προμηθευτόσ εγγυϊται την ομαλό εκκύνηςη του 
server με όλα τα περιφερειακϊ ςυνδεδεμϋνα ςε 
αυτόν 

 NAI 

26 Λειτουργικό ςύςτημα Windows 2019, standard 
edition licenced all cores 

NAI 

27 Ωδειεσ χρηςτών  >=50 

28 Vmware essentials with 3 year suppot NAI 

 

 

 

35. ΟΘΟΝΕ Η/Τ 

 

Α/Α Εύδοσ Σεχνικϋσ Λεπτομϋρειεσ 

1 Σύποσ οθόνησ LED 

2 Διαγώνιοσ ≥21'' 

3 Μϋγιςτη αναλυςη Ανϊλυςη: 1920x1080 

4 Φρόνοσ απόκριςησ Φρόνοσ απόκριςησ: ≤5 ms 

5 Υωτεινότητα Υωτεινότητα: ≥200 cd/m2 

6 Γωνύα Θϋαςησ 178/178 

7 Τποδοχό ςύνδεςησ Εύςοδοσ ςόματοσ: VGA, DVI 

8 Ηχεύα Ναι 

 

9 

Εγγύηςη ≥3 ϋτη 

 

 

 

36. SAS 4TB. 3,5΄΄ ΜΕ TRAY 

 

Α/Α Εύδοσ Σεχνικϋσ Λεπτομϋρειεσ 

1 ΔΙΚΟΙ SERVER POWEREDGE R720XD, ST: 
CZ0G5Y1 

 

Α) Dell WPJY9  

600GB 15K SAS 2.5" 6Gbps Hard 
Drive | Toshiba AL13SXL600N 

                   ό 

Β) Dell W347K 
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600GB 15K 3.5-inch 6Gb/s Hot-Plug 
SAS Hard Drive SEAGATE 

 

 

 

 

37. ΠΟΛΤΜΗΦΑΝΗΜΑ 
 

 

Α/Α Περιγραφό Απαιτούμενη Προδιαγραφό 

1 Λειτουργύεσ Εκτύπωςη, Αντιγραφό, ϊρωςη, Fax 

2 Σεχνολογύασ Laser 
3 Οθόνη LCD ΝΑΙ 
4 Μνόμη ≥512 MB 
5 ύνδεςη USB, Ethernet 
6 Κύκλοσ Λειτουργύασ Μηνιαύωσ ≥ 50000 
7 Εκτύπωςη Διπλόσ Όψησ Αυτόματη (Duplex) 
8 Εκτύπωςη Ανϊλυςη εκτύπωςησ: 1200 x 1200 

dpi 
Σαχύτητα εκτύπωςησ: ≥35 ςελύδεσ 
Α4/λεπτο 

9 ϊρωςη Σύποσ ςαρωτό: Επύπεδοσ & ADF 
Ανϊλυςη του ςαρωτό (Οπτικό): 1200 
x 1200 dpi 
Σαχύτητα ϊρωςησ: ≥27 ςελύδεσ 
Α4/λεπτο 

10 ϊρωςη Διπλόσ Όψησ ΝΑΙ 
11 Αντιγραφό Σαχύτητα αντιγραφόσ: ≥36 ςελύδεσ 

Α4/λεπτο αςπρόμαυρησ 
12 Υαξ Μνόμη φαξ: : ≥400  ςελύδεσ 
13 Κόςτοσ toner/ςελύδεσ  
14 Ο προμηθευτόσ θα παρϋχει πιςτοποιημϋνουσ 

τεχνικούσ 
Ναι 

15                                      Εγγύηςη ≥2 ϋτη on-site  
  

 

38. ΕΚΣΤΠΨΣΕ LASER 
 

 

Α/Α Εύδοσ Σεχνικϋσ Λεπτομϋρειεσ 

1 Σεχνολογύα εκτύπωςησ Laser 

2 Φρώμα εκτύπωςησ Μαύρο 
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3 Εκτύπωςη διπλόσ όψησ Ναι 

4 Σαχύτητα εκτύπωςησ ≥20 ppm A4 

5 Ανϊλυςη ≥1200 X 1200 dpi 
6 Μνόμη εκτυπωτό ≥256 MB 
7 
 

ύνδεςη USB2.0 , ETHERNET 

8 Μϋγεθοσ χαρτιού A4 

9 
 

Κόςτοσ toner/ςελύδεσ  

10 Ο προμηθευτόσ θα παρϋχει πιςτοποιημϋνουσ 
τεχνικούσ 

Ναι 

11 Εγγύηςη ≥3 ϋτη on site 

 

  

 

 

 

39. TABLET 
 

 

Α/Α Περιγραφό Απαιτούμενη Προδιαγραφό 

1 Σύποσ Οθόνησ 10.1 inch IPS  

2 Ανϊλυςη 1920 x 1080 

3 Επεξεργαςτόσ  Octa- Core  

4 Μνόμη Ram ≥4GB 

5 Φωρητικότητα 64 GB 

6 Λειτουργικό ύςτημα Android 

7 υνδεςιμότητα Wi-Fi ,Bluetooth, USB  

8 Εγγύηςη ≥2 ϋτη 

 

 

 

40. LAPTOP 
 

 

Α/Α Περιγραφό Απαιτούμενη Προδιαγραφό 

1 Επεξεργαςτόσ Intel Core i7 

2 Οθόνη 15.6" FHD  
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3 Ανϊλυςη 1920 x 1080 

4 Μνόμη DDR4 8Gb 

5 κληρόσ Δύςκοσ ≥512 GB SSD 

6 Οπτικό υςκευό DVD±RW  

7 Δύκτυο Ethernet 10 / 100/1000, Wi-Fi, Bluetooth 

8 Θύρεσ Επικοινωνύασ USB≥4 (USB 2.0, USB 3.0), HDMI 

9 Λογιςμικό Windows 10 

10 Εγγύηςη ≥2 ϋτη 

 

 

 

41.ΥΨΣΟΣΤΠΙΚΟ ΜΗΦΑΝΗΜΑ  

 

 

Α/Α Εύδοσ Σεχνικϋσ Λεπτομϋρειεσ 

1 Σύποσ Laser 

2 Φρώμα εκτύπωςησ Μαύρο 

3 Εκτύπωςη διπλόσ όψησ Αυτόματη 

4 Αναλώςιμο Toner 

5 Αριθμόσ Αναλωςύμων 1 

6 Σαχύτητα Αςπρόμαυρησ Εκτύπωςησ ≥80 A4 ςελ./λεπτό 

7 Μηνιαύοσ Κύκλοσ Εργαςιών ≥100.000 ςελύδεσ 

8 Ανϊλυςη ≥1200 X 1200 dpi 

9 Μνόμη εκτυπωτό ≥4096 MB 

10 Δυνατότητεσ ADF, CARD READER, ϊρωςη Διπλόσ 
Όψεωσ 

11 ύνδεςη USB, ETHERNET 

12 Μϋγεθοσ χαρτιού A3, A4 

13 Κόςτοσ toner/ςελύδεσ  

14 Ο προμηθευτόσ θα παρϋχει πιςτοποιημϋνουσ 
τεχνικούσ 

Ναι 

15 Εγγύηςη ≥1 ϋτοσ on site 

 

 

42.  ΚΑΜΕΡΑ ΕΠΙΣΗΡΗΗ ΘΑΛΑΜΨΝ COVID 19 ΜΕ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ 





                                                                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ       ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

Σελίδα 100 

ΝΤΦΣΕΡΙΝΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

 

1. Φρόςη                                 CCTV επιτούχια 

2. Σύποσ                                  Bullet 

3. Wi-Fi                                   Όχι 

4. Εξωτερικού Φώρου             Ναι 

5. Ανϊλυςη Video                   Full HD+ 

6. Νυχτερινό Λόψη                 Τπϋρυθρησ Ακτινοβολύασ 

7. Σροφοδοςύα                        12V 

 

 

43. ΟΘΟΝΗ ΕΠΙΣΗΡΗΗ ΘΑΛΑΜΨΝ COVID 
 

1. Εύςοδοι                                 Multi video input(PC, AV, HDMI, BNC,TV) 

2. Βϊροσ                                   Περύπου 1.38 Kg 

3. Διαςτϊςεισ                           Σουλϊχιςτον 33 x 30.2 x 11 cm 

4. Μϋγεθοσ οθόνησ                  Σουλϊχιςτον 11.6 inches 

5. Ανϊλυςη οθόνησ                  Σουλϊχιςτον 1024x768 

6. Σροφοδοςύα                         12 volts  DC 

7. Μπαταρύα Λιθύου                12 volt 

 

1.  

 

54. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΌ ΗΛΕΚΣΡΙΚΌ ΠΛΤΝΣΫΡΙΟ ΠΙΩΣΨΝ 

 

 

1. Σο πλυντόριο πιϊτων-ποτηριών-δύςκων θα εύναι τύπου καμπϊνα, και ηλεκτρικϊ 

θερμαινόμενο με τριφαςικό παροχό μϋχρι 14 KW. 

2. Θα ϋχει εξωτερικϋσ διαςτϊςεισ περύπου : πλϊτοσ 78-100cm, βϊθοσ 65-90cm, ύψοσ 140-

180cm και μικτό βϊροσ όχι πϊνω από 200 κιλϊ. 

3.  Θα εύναι εξ ολοκλόρου ανοξεύδωτησ καταςκευόσ και με ανοξεύδωτεσ αντιςτϊςεισ. 

4.  Οι βραχύονεσ πλύςεωσ και οι εγχυτόρεσ (μπεκ) να εύναι ανοξεύδωτοι. 

5.  Η καταςκευό του θα εύναι με διπλϊ τοιχώματα και μόνωςη εςωτερικϊ, για οικονομύα 

ενϋργειασ και αθόρυβη λειτουργύα. 

6.  Θα περιλαμβϊνει καλϊθι καθαρών διαςτϊςεων τουλϊχιςτον 50x50 cm με δυνατότητα 

τοποθϋτηςησ δύςκων εώσ 53 cm ςε κατακόρυφη θϋςη εϊν εύναι εφικτό. 

7. Να ϋχει μϋγιςτη θερμοκραςύα ξεβγϊλματοσ τουλϊχιςτον 80 oC. 

8. Να ϋχει μϋγιςτη απόδοςη καθαριςμού τουλϊχιςτον 200 πιϊτα/ώρα. 

9.  Ο προμηθευτόσ να προςφϋρει εγγύηςη 2 ετών, η οπούα θα ξεκινϊει από την ημερομηνύα 

οριςτικόσ παραλαβόσ του μηχανόματοσ. 
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10.  Σο μηχϊνημα θα διαθϋτει πιςτοποιητικό CE, ο δε καταςκευαςτικόσ ούκοσ θα διαθϋτει 

πιςτοποιητικό ISO 9001. 

 

55. ΘΑΛΑΜΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΥΑΛΕΙΑ ΣΑΞΗ ΙΙ 

 

 

1. Ο θϊλαμοσ να εύναι κϊθετησ νηματικόσ ροόσ, βιολογικόσ αςφϊλειασ Class II. 

2. Να εύναι ςύμφωνο με τουσ κανονιςμούσ αςφαλεύασ EN12469, και κατϊλληλοσ για   

εργαςύα με παθολογικούσ παρϊγοντεσ κατηγορύασ Α2. 

3. Ο πύνακασ χειριςμού να διαθϋτει οθόνη 3 χρωματικών ενδεύξεων, ςτην οπούα 

εμφανύζονται η κατϊςταςη λειτουργύασ του θαλϊμου καθώσ και οι ςυναγερμού. Η οθόνη 

να εύναι ελαφρώσ κεκλιμϋνη προσ τον χειριςτό, με ςκοπό την βελτιςτοπούηςη τησ 

ορατότητασ τησ από αυτόν. 

4. Σο εςωτερικό του θαλϊμου να εύναι από ανοξεύδωτο ατςϊλι 304L με ςτρογγυλεμϋνεσ 

ενώςεισ διευκολύνοντασ ϋτςι τον καθαριςμό του. 

5. Να φϋρει δύο επύπεδα κωδικών αςφαλεύασ (χειριςτό και τεχνικού) 

6. Η τρϊπεζα εργαςύασ να αποτελεύται από αποςπώμενα μϋρη τα οπούα αφαιρούνται 

εύκολα για καθαριςμό και απολύμανςη (μπορούν να αποςτειρωθούν). 

7. Η οθόνη να διαθϋτει 3 διαφορετικϋσ χρωματικϋσ ενδεύξεισ φωτιςμού λειτουργύασ 

δύνοντασ την δυνατότητα ςτον χειριςτό να διακρύνει εύκολα οποιαδόποτε μεταβολό τησ 

καταςτϊςεωσ του θαλϊμου  

8. Να διαθϋτει λειτουργύα ECO mode, μύα οικονομικό λειτουργύα η οπούα να επιτρϋπει ςτο 

θϊλαμο να τρϋχει ςε χαμηλό ταχύτητα με ςκοπό την προςταςύα του δεύγματοσ, ενώ ο 

χειριςτόσ κϊνει ϊλλεσ εργαςύεσ. 

9. Να  διαθϋτει πλαώνϊ τζϊμια που επιτρϋπουν την καλύτερη παρατόρηςη του χώρου 

εργαςύασ. 

10. Σο μπροςτινό τζϊμι να ϋχει κλύςη 100  που επιτρϋπει την καλύτερη τοποθϋτηςη του 

ςώματοσ του χρόςτη  και να διαθϋτει μηχανιςμό για εύκολη ανύψωςη του και με το ϋνα 

χϋρι. 

11. την οθόνη λειτουργύασ να μπορεύ να εμφανύζεται το ποςοςτό % κορεςμού του φύλτρου  

ϋτςι ώςτε ο χειριςτόσ να μπορεύ να διακρύνει εύκολα πότε χρειϊζεται αντικατϊςταςη 

των φύλτρων, καθώσ και οι πληροφορύεσ των αιςθητηρύων ταχύτητασ ροόσ αϋρα 

(εξόδου αϋρα, ειςόδου αϋρα, ταχύτητα κϊθετησ νηματικόσ ροόσ) ςε πραγματικό χρόνο. 

12. Να διαθϋτει οπτικό και ακουςτικό ςυναγερμό για τα εξόσ : 
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i. Τπερβολικό ό ανεπαρκόσ ροό αϋρα νηματικόσ ροόσ. 

ii. Τπερβολικό ό ανεπαρκόσ ειςροό αϋρα τροφοδοςύασ. 

iii. Βλϊβη τροφοδοςύασ. 

iv. Εμπρόςθιο παρϊθυρο ανοιχτό ό ϋχει αφαιρεθεύ. 

v. Ενεργοποιημϋνη λϊμπα UV 

13. Να διαθϋτει δύο (2) HEPA Η14 φύλτρα με ικανότητα κατακρϊτηςησ καλύτερη από 

99,999% (D.O.P. TEST), για ςωματύδια μεγαλύτερα από 0,3 μm. 

14. Να διαθϋτει δύο φυγοκεντρικϊ μοτϋρ (fan). 

15. Η αναλογύα κυκλοφορούντοσ και εξερχόμενου αϋρα, να εύναι ςε αναλογύα 70 - 30% 

ακολουθώντασ τισ διεθνεύσ προδιαγραφϋσ. 

16. Να διαθϋτει φωτιςμό εντϊςεωσ > 1000 lux. 

17.  Να υπϊρχει η δυνατότητα επιλογόσ 4 γλωςςών (Αγγλικϊ). 

18. Σο εμπρόςθιο τμόμα, να μπορεύ να ςηκωθεύ ώςτε να υπϊρχει πλόρησ πρόςβαςη ςτο 

εςωτερικό του θαλϊμου. 

19. Η πρόςβαςη ςε όλα τα ςημεύα ςυντόρηςησ του θαλϊμου (όπωσ η αντικατϊςταςη των 

φύλτρων του), να εύναι από το εμπρόςθιο μϋροσ του 

20. Να διαθϋτει αιςθητόριο που μετρϊ διαρκώσ την ροό ςτον χώρο εργαςύασ και ρυθμύζει 

τισ ςτροφϋσ του κινητόρα. 

21. Να διαθϋτει 2 εςωτερικϋσ πρύζεσ. 

22. Να διαθϋτει  λϊμπα UV με χρονοδιακόπτη λειτουργύασ. 

23. Να μπορεύ να δεχτεύ βαλβύδα κενού και βαλβύδα αερύου με ηλεκτροβαλβύδα αςφαλεύασ. 

24. Να μπορεύ διαθϋτει  βϊςη ςτόριξησ. 

25. Σο επύπεδο θορύβου να εύναι < 58 . 

26. Να ϋχει εςωτερικϋσ διαςτϊςεισ περύπου 1260 x 600 x 580 mm ( W x D x H). 

27. Να ϋχει εξωτερικϋσ διαςτϊςεισ περύπου 1350 x 760 x 1260 mm ( W x D x H). 

28. Να φϋρει CE Mark και εύναι διαπιςτευμϋνοσ κατϊ ISO 9001:2015. 

29. Να φϋρει δύο (2) χρόνια εγγύηςη. 

30. Να λειτουργεύ ςε τϊςη 220 V/ 50 Hz. 

31. Ο προμηθευτόσ να διαθϋτει τεχνικό τμόμα, πιςτοποιημϋνα εκπαιδευμϋνο από τον ούκο 

καταςκευόσ. 

 

56. ΤΣΗΜΑ ΣΑΦΕΙΑ ΑΝΙΦΝΕΤΗ ΜΕ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟ REAL TIME PCR 
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1) Σο προςφερόμενο ςύςτημα να αποτελεύται ατό όςο το δυνατόν λιγότερεσ λειτουργικϋσ 

μονϊδεσ για εξοικονόμηςη χώρου ςτο εργαςτόριο. Να εύναι μικρό ςε μϋγεθοσ, ώςτε να μπορεύ 

να τοποθετηθεύ ςε πϊγκο , αλλϊ και να μετακινηθεύ με ευκολύα από το προςωπικό.  

2) Να ϋχει τη δυνατότητα χρόςησ όλων των αντιδραςτηρύων πϊνω ςε ϋνα αναλυτικό όργανο που 

να διευκολύνει την χρόςη και από μη εξειδικευμϋνα ςτισ μοριακϋσ τεχνικϋσ ϊτομα.  

3) Να εκτελεύ αυτόματα την απομόνωςη του γενετικού υλικού και την realtime PCR, απευθεύασ 

από το κλινικό δεύγμα και χωρύσ να απαιτεύται καμύα προετοιμαςύα ό παρεμβολό από τον 

χειριςτό κατϊ τη διϊρκεια τησ εξϋταςησ.  

4) Όλα τα απαιτούμενα αντιδραςτόρια για την εκχύλιςη του γενετικού υλικού καθώσ και την 

PCR πραγματικού χρόνου να παρϋχονται ςε ποςότητεσ ικανϋσ για μύα εξϋταςη (μονοτϋςτ) ςε 

περιϋκτεσ μιασ χρόςησ και ςε όςο το δυνατόν μικρότερεσ ςυςκευαςύεσ. 

5) Σα προςφερόμενα αντιδραςτόρια να ανόκουν ςτον ύδιο καταςκευαςτό ούκο . Να φϋρουν 

απαραύτητα την ςόμανςη CE mark IVD .  

6) Να ςυνοδεύεται από κατϊλληλο λογιςμικό για την ανϊλυςη και απόδοςη των αποτελεςμϊτων. 

Θα εκτιμηθεύ η απόδοςη του αποτελϋςματοσ με όςο το δυνατόν ξεκϊθαρο τρόπο για την 

διευκόλυνςη των χειριςτών.  

7) Ο αναλυτόσ να ϋχει τη δυνατότητα ανϊλυςησ επειγόντων δειγμϊτων καθ' όλο το 

εικοςιτετρϊωρο . Να περιγραφεύ ο τρόποσ που αυτό επιτυγχϊνεται . Θα εκτιμηθεύ θετικϊ ο 

μικρότεροσ χρόνοσ λόψησ αποτελϋςματοσ ςυμπεριλαμβανομϋνησ και τησ εκχύλιςησ του 

γενετικού υλικού. 

8) Ο αναλυτόσ να δύναται να εκτελεύ ταυτόχρονα διαφορετικϋσ εξετϊςεισ.  

9) Να υπϊρχει η δυνατότητα ϋναρξησ εκτϋλεςησ των διαφορετικών εξετϊςεων από 

διαφορετικούσ χρόςτεσ ταυτόχρονα ό ςε διαφορετικό χρονικό ςτιγμό.  

10) Να διαθϋτει ςύςτημα: αυτοελϋγχου των βαςικών λειτουργιών του και να ειδοποιεύ το- 

χειριςτό ςε περύπτωςη ςφϊλματοσ. 

11) Όλεσ οι προςφερόμενεσ εξετϊςεισ να περιϋχουν εςωτερικό μϊρτυρα , για την αποφυγό 

ϋκδοςησ ψευδώσ αρνητικών αποτελεςμϊτων .  

12) Να μπορεύ να ςυνδεθεύ με το LIS του Νοςοκομεύου εύτε απευθεύασ εύτε με τη χρόςη ενδιϊμεςου 

λογιςμικού. 

13) Να κατατεθεύ κατϊλογοσ των εξετϊςεων που διενεργεύ καθώσ και το κόςτοσ κϊθε εξϋταςησ. 

57. ΥΤΓΟΚΕΝΣΡΟ ΨΛΗΝΑΡΙΨΝ ΜΕ ΞΕΦΨΡΙΣΟ ΚΑΛΤΜΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΑΥΑΛΕΙΑ 32 ΘΕΕΨΝ 

 

1. Η φυγόκεντροσ να εύναι επιτραπϋζια, καινούργια και τελευταύασ τεχνολογύασ. 

2.  Να διαθϋτει ανοξεύδωτο θϊλαμο και κϊδο για εύκολο καθαριςμό. 

3.  Να λειτουργεύ χωρύσ ψόκτρεσ ςτα 220V/50Hz . 

4.  Να εύναι τουλϊχιςτον 32 θϋςεων και να ϋχει χωρητικότητα 4x100 ml . 

5. Να διαθϋτει επιλογό ταχύτητασ φυγοκϋντρηςησ  ,χρόνου φυγοκϋντρηςησ καθώσ και 

επιλογό ςύντομων φυγοκεντρόςεων. Να διαθϋτει ψηφιακό οθόνη ενδεύξεων. 

6.  Να ςυνοδεύεται από οριζόντια κεφαλό ,θόκεσ και μετατροπεύσ με ταχύτητα 0-4500 rpm 

τουλϊχιςτον και χρόνου φυγοκϋντρηςησ 1-60 λεπτϊ. Οι υποδοχεύσ να δϋχονται 

διαφόρων τύπων ςωληναρύων αύματοσ 5-7 ml  και ςωληναρύων ούρων 14 ml. 
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7. Σα προςφερόμενα δοχεύα να περιλαμβϊνουν καπϊκια  βιολογικόσ αςφϊλειασ για τον 

περιοριςμό τησ μόλυνςησ ςε περύπτωςη θραύςησ των ςωληναρύων. Σα καπϊκια να εύναι 

εύκολα ςτη χρόςη και να ανούγουν με το χϋρι του χειριςτό χωρύσ χρόςη εργαλεύων. 

8. Να ϋχει τη δυνατότητα υποδοχόσ διαφόρων οριζοντύων και γωνιακών κεφαλών για 

διαφόρων κεφαλών ςωληνϊρια .Οι κεφαλϋσ  να αλλϊζουν εύκολα από το χρόςτη. 

9.  Να ϋχει επιλογό από αυτόματα προγρϊμματα επιτϊχυνςησ και επιβρϊδυνςησ. 

10.  Να ϋχει ανιχνευτό ανιςοζυγιςμϋνων  δειγμϊτων. 

11.  Να ϋχει ςύςτημα αςφαλεύασ ,που δεν επιτρϋπει τη λειτουργύα τησ φυγοκϋντρου με 

ανοιχτό κϊλυμμα ,ούτε το ϊνοιγμα του καπακιού κατϊ τη λειτουργύα. Επύςησ το κϊλυμμα 

να αςφαλύζει με ηλεκτρομαγνητικϊ κλεύςτρα και να ϋχει τη δυνατότητα να ανοιχθεύ με 

μηχανικό τρόπο ςε περύπτωςη διακοπόσ ρεύματοσ. 

12.  Να ϋχει αθόρυβη λειτουργύα ,λιγότερο από 70 dB. 

13. Να ϋχει ενςωματωμϋνο μικροώπολογιςτό για ϋλεγχο όλων των ςυςτημϊτων λειτουργύασ. 

14.  Να διαθϋτει πρόγραμμα αυτοδιϊγνωςησ με οπτικοακουςτικό alarm και διακοπό ςε 

περύπτωςη  ανιςοζυγιςμϋνων  δειγμϊτων , ανοιχτόσ πόρτασ  , ηλεκτρονικών 

προβλημϊτων ,  κτλ. 

15.  Να εύναι καταςκευαςμϋνη ςύμφωνα με τουσ διεθνεύσ κανονιςμούσ αςφαλεύασ και 

καταςκευόσ και να φϋρει ςόμανςη CE καθώσ και διαπύςτευςη εργοςταςύου ISO 9001 και 

ISO 13485. 

16.  Ν α ϋχει εγγύηςη δύο (2) ετών τουλϊχιςτον και κϊλυψη ανταλλακτικών για δϋκα (10) 

ϋτη .  

 

 59. ΦΕΙΡΟΛΑΒΫ ΑΕΡΌΣΟΤΡ 

 

1. Φειρολαβό αερότουρ (με φωτιςμό) Antiretraction 
 

                                                           60. ΦΕΙΡΟΛΑΒΫ ΜΙΚΡΟΜΌΣΟΡ 

 

1. Φειρολαβό μικρομότορ (με φωτιςμό) 

 

61. ΤΚΕΤΗ ΕΞΨΣΕΡΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΥΗΗ ΑΕΡΟΛΤΜΑΣΟ 

 

1. υςκευό εξωτερικόσ αναρρόφηςησ αερολύματοσ (πρόςφατησ τεχνολογύασ 2 ετών)  

 

62. ΗΛΕΚΣΡΟΣΟΜΟ 

 

1. Ηλεκτροτόμοσ (πρόςφατησ τεχνολογύασ) 

 

 





                                                                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ       ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

Σελίδα 105 

63. ΚΛΙΒΑΝΟ ΞΗΡΑ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ ΑΠΟΣΕΙΡΨΗ  ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ 

 

1. Κλύβανοσ ξηρϊσ θερμότητασ αποςτεύρωςησ εργαλεύων (πρόςφατησ τεχνολογύασ) 

2. Πλόρωσ αυτόματοσ ξηρόσ κλύβανοσ θερμού αϋρα, με ρυθμιζόμενη θερμοκραςύα από 

0°C ϋωσ 200°C, να εξουδετερώνει ακόμη και ιδιαύτερα ανθεκτικούσ μικροοργανιςμούσ 

3.  Να διαθϋτει ειδικό προειδοποιητικό λυχνύα ςε περύπτωςη δυςλειτουργιών 

4. Να διαθϋτει χρονοδιακόπτη από 0 ϋωσ 120 λεπτϊ, αυτόματο θερμοςτϊτη, και 

θερμόμετρο υψηλόσ ακρύβειασ 

5. Να ϋχει ςχεδιαςτεύ, πιςτοποιηθεύ και αξιολογηθεύ ςύμφωνα με τισ πιο αυςτηρϋσ 

οδηγύεσ και πρότυπα. Να κατατεθούν τα αντύςτοιχα πιςτοποιητικϊ 

6. Να διαθϋτει εγγύηςη καλόσ λειτουργύασ τουλϊχιςτον δύο (2) χρόνων και πλόρη 

κϊλυψη ανταλλακτικών για τουλϊχιςτον 10 (δϋκα) χρόνια. Θα εκτιμηθεύ ιδιαύτερα 

θετικϊ μεγαλύτεροσ χρόνοσ. 

 

69. ΚΑΜΕΡΑ ΒΡΟΓΦΟΚΟΠΙΟΤ ΜΕ ΑΝΑΛΨΙΜΟ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΜΙΑ ΦΡΗΗ 

1. Να περιλαμβϊνεται φορητό ςύςτημα παρακολούθηςησ με οθόνη υψηλόσ ευκρύνειασ 

TFT  περύπου 7 ιντςών με τα ακόλουθα χαρακτηριςτικϊ: 

 Να παρϋχει εικόνα υψηλόσ ανϊλυςησ, περ.  1280 x 800 pixels. 

 Να διαθϋτει εξόδουσ USB και HDMI για ςύνδεςη με εξωτερικό οθόνη. 

 Να ϋχει δυνατότητα καταγραφόσ εικόνων και βύντεο ςε κατϊλληλο μϋςο 

αποθόκευςησ και δυνατότητα αναπαραγωγόσ αυτών. 

 Να ϋχει δυνατότητα μεταφορϊσ των δεδομϋνων ςε USB flash drive για 

αρχειοθϋτηςη. 

 Να διαθϋτει επαναφορτιζόμενη μπαταρύα, με μϋγιςτο χρόνο λειτουργύασ ϋωσ 2 

ώρεσ και ςχετικό ϋνδειξη του εναπομεύναντα χρόνου. Να μπορεύ επύςησ να 

λειτουργεύ και κατϊ τη φόρτιςη. 

 Να διαθϋτει ειδικό προςταςύα από τα υγρϊ και να εύναι κατϊλληλο για 

επιφανειακό απολύμανςη. 

2. Να δύδεται προσ επιλογό βιντεολαρυγγοςκόπιο με λϊμα τύπου MACINTOSH No 4 με τα 

ακόλουθα χαρακτηριςτικϊ: 

 Να διαθϋτει εργονομικό λαβό 

 Να εύναι τεχνολογύασ CMOS και να διαθϋτει ενςωματωμϋνη πηγό φωτιςμού 

τεχνολογύασ LED. 

 Σο ϊκρο τησ λϊμασ να εύναι ορατό ςτην εικόνα για καλύτερο προςανατολιςμό. 

 Να εύναι κατϊλληλο και για ϊμεςη λαρυγγοςκόπηςη. 

 Να ϋχει δυνατότητα καταγραφόσ εικόνων και βύντεο με το πϊτημα ενόσ 

πλόκτρου. 

3. Να περιλαμβϊνεται ςυςκευαςύα με τουλϊχιςτον τεμαχύων  (6) τεμϊχια εύκαμπτων 

βιντεοενδοςκοπύων διαςωλόνωςησ μιασ χρόςησ με τα ακόλουθα χαρακτηριςτικϊ: 

 Να εύναι κατϊλληλο για τοποθϋτηςη ςωλόνα μεγϋθουσ από  5 mm. 
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 Να μπορεύ να βοηθόςει ςτον ϋλεγχο τησ τοποθϋτηςησ ςωλόνα διπλού αυλού ςε 

ενόλικεσ. 

 Να ςυνδϋεται ςε μόνιτορ για παρακολούθηςη τησ όλησ διαδικαςύασ και η εικόνα 

να ϋχει format 4:3. 

 Να παρϋχει εικόνα υψηλόσ ανϊλυςησ και να ϋχει γρόγορη προςαρμογό τησ 

φωτεινότητασ ςτισ ςυνθόκεσ περιβϊλλοντοσ  

 Να ϋχει λαβό εργονομικού ςχεδιαςμού και ειδικό ακαμψύα για πολύ καλό 

καθοδόγηςη του ςωλόνα. 

 Να διαθϋτει κανϊλι εργαςύασ διαμϋτρου 1,0   mm τουλϊχιςτον. 

 Να εκτελεύ γωνιώςεισ 180° πϊνω και 180° κϊτω. 

 Να ϋχει δυνατότητα καταγραφόσ δεδομϋνων. 

 Να διατύθεται ςε αποςτειρωμϋνη ςυςκευαςύα. 

4. Σο βιντεολαρυγγοςκόπιο να εύναι πολλαπλών χρόςεων ώςτε να εύναι κατϊλληλο για 

απλό ό μηχανικό καθαριςμό και απολύμανςη - αποςτεύρωςη με τισ μεθόδουσ αερύου 

πλϊςματοσ. 

5. Σο ςύςτημα να μπορεύ να εμπλουτιςτεύ και αναβαθμιςτεύ με την προςαρμογό ϊλλων 

τύπων βιντεολαρυγγοςκοπύων με λϊμεσ τύπου MACINTOSH μεγϋθη 0, 2, 3 και τύπου 

MILLER μεγϋθη 0, 1 όπωσ και με βιντεοϊκαμπτο ενδοςκόπιο για περιπτώςεισ αςθενών 

βαριατρικόσ ό αςθενών με μικρό ϊνοιγμα ςτόματοσ ό με πρόβλημα ςτην αυχενικό 

ςπονδυλικό ςτόλη. 

6. Να υπϊρχει δυνατότητα ςύνδεςησ βιντεολαρυγγοςκοπύου με λϊμα υψηλόσ κυρτότητασ 

ώςτε να επιτρϋπει τη διαςωλόνωςη αςθενών δύςκολου αεραγωγού  

7. το ςύςτημα να μπορεύ να ςυνδεθεύ κεφαλό κϊμερασ για την προςαρμογό εύκαμπτων 

ινοπτικών ενδοςκοπύων και ϊκαμπτων ενδοςκοπύων με προςοφθϊλμιο, κατϊλληλων 

για διαςωλόνωςη. 

8. το ςύςτημα να μπορούν να ςυνδεθούν βιντεοεύκαμπτα διαςωλόνωςησ πολλαπλών 

χρόςεων. 

9. το ςύςτημα να μπορούν να ςυνδεθούν βιντεολαρυγγοςκόπια και βιντεοεύκαμπτα 

διαςωλόνωςησ μιασ χρόςησ.  

10. Σο βιντεολαρυγγοςκόπιο να μπορεύ να ςυνδεθεύ και με αυτόνομο ςύςτημα μικρόσ 

οθόνησ κατϊλληλο για επεύγουςεσ καταςτϊςεισ με αποςπώμενη επαναφορτιζόμενη 

μπαταρύα. 

11. Να περιλαμβϊνεται τροχόλατο τοποθϋτηςησ του μόνιτορ με ύψοσ περ. 120 cm. Να 

διαθϋτει: ακτινωτό βϊςη με ρόδεσ, καλϊθι. 

12. Να διατόθονται  όλα τα απαραύτητα καλώδια ςύνδεςησ  

13. Να παρϋχεται εγγύηςη καλόσ λειτουργύασ δύο ετών. 

14. Να υπϊρχουν προςφερόμενα ανταλλακτικϊ για τουλϊχιςτον 10 χρόνια  

15. Όλα τα προςφερόμενα απαραύτητα θα πρϋπει να εύναι του ιδύου ούκου. 

16. Όλα τα προςφερόμενα θα πρϋπει να φϋρουν το CE  ςύμφωνα με την 92/42  περι 

ιατροτεχνολογικού εξοπλιςμού. 

17. Σα τεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ να αποδεικνύονται από τα επύςημα εργοςταςιακϊ 

prospectus 
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72. ΜΗΦΑΝΗΜΑ ΥΛΕΒΟΒΛΕΥΙΚΗ ΑΙΜΟΔΙΑΔΙΗΘΗΗ 

 

1. H ςυςκευό να εύναι ςύγχρονησ τεχνολογύασ και να πληρεύ όλουσ τουσ διεθνεύσ 

κανονιςμούσ αςφαλεύασ του προτύπου IEC 60601-1 και των  Ευρωπαώκϊ πρότυπα EN 

55011. Σο προςφερόμενο μηχϊνημα να φϋρει την ϋνδειξη CE και ISO του εργοςταςύου 

καταςκευόσ. 

2. .Να λειτουργεύ με ρεύμα πόλησ 220/240V – 50/60 Hz, μϋςω εύκαμπτου τριπολικού 

καλωδύου με ρευματολόπτη τύπου «ςούκο». 

3. Να φϋρεται ςε τροχόλατη αντικραδαςμικό βϊςη, με ςύςτημα ακινητοπούηςησ τροχών 

και να εύναι εύκολη ςτη μεταφορϊ τησ. Η ύπαρξη ανιχνευτό διαρροόσ ςτο δύςκο 

ςυλλογόσ υγρών θα εκτιμηθεύ θετικϊ. 

4. Να εκτελεύ απαραύτητα όλεσ τισ παρακϊτω μεθόδουσ : 

Α) υνεχούσ βραδεύασ υπερδιόθηςησ (SCUF), 

Β) υνεχούσ φλεβο-φλεβικόσ Aιμοδιόθηςησ (CVVH),  

Γ) υνεχούσ φλεβο-φλεβικόσ Αιμοκϊθαρςησ (CVVHD), 

Δ) υνεχούσ φλεβο-φλεβικόσ Αιμοδιαδιόθηςησ (CVVHDF),  

Ε) Θεραπεύα αιμοδιόθηςησ υψηλών όγκων (HVHF), 

Σ) Θεραπεύεσ ςυνεχούσ νεφρικόσ υποκατϊςταςησ με τη χρόςη κιτρικών ωσ 

αντιπηκτικό αγωγό  

Ζ) Θεραπεύα πλαςμαφαύρεςησ (ΣΡΕ)  

               Η)  Θεραπεύα αιμοπροςρόφηςησ (HEMOPERFUSION). 

               Παραπϊνω μϋθοδοι θα εκτιμηθούν θετικϊ 

5. Να λειτουργεύ και να ελϋγχεται από ενςωματωμϋνο (-ουσ) μικροώπολογιςτό (-ϋσ). 

6. Να δϋχεται φύλτρα κατϊλληλα για τισ προαναφερθεύςεσ θεραπεύεσ με το μεγαλύτερο 

δυνατό εύροσ επιφανειών. Επύςησ θα εκτιμηθεύ θετικϊ η δυνατότητα να δεχθεύ φύλτρα 

ειδικών θεραπειών ςε αςθενεύσ με ςόψη με υψηλϊ επύπεδα κυτταροκινών ό και 

ενδοτοξινών. 

7. Να δϋχεται απαραιτότωσ ϋνα πλόρεσ ςετ γραμμών με το οπούο να μπορεύ να εκτελεύ όλεσ 

τισ παραπϊνω μεθόδουσ χωρύσ την προςθόκη επιπλϋον αναλωςύμων ό να δϋχεται ςετ 

φύλτρων, τύπου καςϋτασ, με ό χωρύσ προ-ςυνδεδεμϋνεσ γραμμϋσ, χρωματικϊ 

κωδικοποιημϋνεσ, κατϊλληλα για τισ προαναφερθεύςεσ θεραπεύεσ όλων των 

επιφανειών. 

8.  Να ϋχει τη δυνατότητα προετοιμαςύασ αντιπηξύασ με δύο τρόπουσ (ηπαρύνη, κιτρικό) 

και δυνατότητα αλλαγόσ τρόπου αντιπηξύασ κατϊ τη διϊρκεια τησ θεραπεύασ 

9. Να ϋχει ενςωματωμϋνη αυτόματη και μεγϊλησ ακρύβειασ αντλύα χορόγηςησ 

αντιπηκτικόσ αγωγόσ με ηπαρύνη. Θα εκτιμηθεύ ιδιαύτερα θετικϊ η δυνατότητα να 

μπορούν να χρηςιμοποιούνται όλοι οι τύποι ςυριγγών από 10 ϋωσ 60ml. 
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10. Να ϋχει τη δυνατότητα αντιπηκτικόσ αγωγόσ (με κιτρικϊ) και αναπλόρωςησ αςβεςτύου 

με μεγϊλησ ακρύβειασ αντλύεσ, ζυγούσ ό και τα δύο (θα εκτιμηθεύ θετικϊ η ύπαρξη και 

των δύο). 

11. Να διαθϋτει φωτεινό λυχνύα με χρωματικό εναλλαγό με ταυτόχρονη ηχητικό ειδοπούηςη 

του χειριςτό. 

12. Να διαθϋτει ϋνα πλόρεσ ςύςτημα ςυναγερμών ϋτςι ώςτε να προφυλϊςςει τον αςθενό 

εύτε από βλϊβη, εύτε από εςφαλμϋνο χειριςμό, με πληθώρα οπτικοακουςτικών 

ςυναγερμών για αςφϊλεια τόςο του αςθενούσ, όςο και του μηχανόματοσ. Αναλυτικϊ, να 

διαθϋτει προειδοποιητικούσ ςυναγερμούσ, ςυναγερμούσ δυςλειτουργύασ, ςυναγερμούσ 

προςοχόσ και ςυμβουλευτικούσ ςυναγερμούσ. 

13. Να μην απαιτεύται η χρόςη διαφορετικών ςυνθϋςεων διαλυμϊτων ςτισ θεραπεύεσ 

κιτρικών. 

14. Να διαθϋτει αυτόματεσ, περιςταλτικϋσ αντλύεσ μεγϊλησ ακρύβειασ. Θα εκτιμηθεύ η 

δυνατότητα μεγϊλων ρυθμών ροόσ των αντλιών και θα προςμετρηθεύ ιδιαύτερα θετικϊ 

ο μεγαλύτεροσ ρυθμόσ. 

15. Να δϋχεται διαλύματα κατϊλληλα για τισ προαναφερθεύςεσ θεραπεύεσ, όλων των μϋχρι 

ςόμερα γνωςτών τύπων και εργοςταςύων. 

16. Να διαθϋτει ενςωματωμϋνο θερμαντικό ςύςτημα των διαλυμϊτων υποκατϊςταςησ ό 

θερμαντικό ςύςτημα θϋρμανςησ του διαλύματοσ υποκατϊςταςησ/διαπύδυςησ ό του 

αύματοσ του αςθενούσ, για την αποφυγό εκδόλωςησ υποθερμύασ του αςθενούσ . 

17. Να ϋχει τη δυνατότητα τοποθϋτηςησ και ςύνδεςησ ςτουσ ζυγούσ ϋωσ και 20lt 

διαλύματοσ υποκατϊςταςησ. 

18. Να ϋχει τη δυνατότητα ο χρόςτησ να αλλϊζει το εύδοσ και τισ παραμϋτρουσ θεραπεύασ 

κατϊ τη διϊρκεια τησ ςυνεδρύασ αιμοκϊθαρςησ χωρύσ αλλαγό φύλτρων ό γραμμών 

καθώσ και αλλαγό όλων των δεδομϋνων καθ’ όλη την διϊρκεια τησ ςυνεδρύασ. 

19. Να ϋχει τη δυνατότητα ελεγχόμενησ υπερδιόθηςησ με εύροσ που κυμαύνεται ανϊλογα με 

εύδοσ και την καταςκευό του φύλτρου. Να ϋχει τη δυνατότητα ελεγχόμενησ 

υπερδιόθηςησ ανϊ δευτερόλεπτο, ροόσ διαλύματοσ  και χρόςησ φύλτρων pre ό post 

dilution χωρύσ να απαιτεύται η αλλαγό του ςετ.  

20. Να διαθϋτει ογκομετρικό ςύςτημα ελϋγχου των όγκων των υγρών που δύδονται και 

απομακρύνονται από τον αςθενό με δυνατότητα αιμοδιόθηςησ με μεγϊλουσ ρυθμούσ 

ροόσ. 

21. Να εύναι εύκολη η τοποθϋτηςη των γραμμών και να διαθϋτει αυτόματο priming. 

22. Να διαθϋτει αυτόματο ςύςτημα απαϋρωςησ των υγρών υποκατϊςταςησ. 

23. Να ϋχει τη δυνατότητα αποθόκευςησ παραμϋτρων τησ/των τελευταύων ςυνεδριών. Να 

ϋχει τη δυνατότητα αποθόκευςησ όλων των ςυμβϊντων καθώσ και όλων των αλλαγών 
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που πιθανόν να πραγματοποιηθούν καθ’ όλη την διϊρκεια τησ ςυνεδρύασ, ϋτςι ώςτε να 

εύναι πολύ εύκολο το ϋργο τησ αξιολόγηςησ αυτών.  

24. Σο πϊνελ χειριςμού του να εύναι ευανϊγνωςτο. Να διαθϋτει ϋγχρωμη οθόνη υψηλόσ 

ευκρύνειασ. Αν η οθόνη εύναι αφόσ, θα εκληφθεύ ιδιαύτερα θετικϊ. 

25. Για την εύκολη καθοδόγηςη του χρόςτη, να διαθϋτει απαραύτητα software ςτα 

Ελληνικϊ.   

26. Με την παρϊδοςη του μηχανόματοσ να παραδοθεύ το εγχειρύδιο χειριςμού (operator’s 

manual) και το εγχειρύδιο τεχνικόσ υποςτόριξησ (technical service) για την εκπαύδευςη 

των χρηςτών και των τεχνικών. 

27. Να διαθϋτει ςύςτημα αυτοδιϊγνωςησ βλαβών και όλουσ τουσ απαραύτητουσ 

αυτοματιςμούσ και ςυςτόματα αςφαλεύασ, για την αποφυγό και τη διόρθωςη αλλϊ και 

την προςταςύα του αςθενούσ, εύτε από βλϊβη, εύτε από κακό χειριςμό. 

28. Να διαθϋτει επαναφορτιζόμενη εφεδρικό μπαταρύα, ϋτςι ώςτε να μη χϊνει τα δεδομϋνα 

θεραπεύασ και να μην διακόπτεται η θεραπεύα τουλϊχιςτον για μερικϊ λεπτϊ ςε 

περύπτωςη διακοπόσ του ηλεκτρικού ρεύματοσ. 

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ-ΕΡΒΙ-ΤΝΣΗΡΗΗ 

-Να δηλώνει ότι δύναται να αναλϊβει τη ςυντόρηςη του μηχανόματοσ και θα ϋχει ςτη 

διϊθεςό τησ τα εκϊςτοτε αναγκαύα ανταλλακτικϊ από την παρϊδοςη του εξοπλιςμού. 

             -Να διαθϋτει αξιόπιςτο service διόρθωςησ και αντικατϊςταςησ επιμϋρουσ 
          τμημϊτων για αρκετϊ ϋτη, ιδανικϊ για τουλϊχιςτον 10 ϋτη. 

 

ΕΓΓΤΗΗ 

 Να  προςφϋρεται εγγύηςη καλόσ λειτουργύασ και τεχνικό υποςτόριξη καθ’ όλη την 

διϊρκεια τησ ςύμβαςησ και των πιθανών παρατϊςεων αυτόσ.   

 την εγγύηςη περιλαμβϊνεται η αντικατϊςταςη των ανταλλακτικών, η ϊμεςη 

αντικατϊςταςη του μηχανόματοσ ςε περύπτωςη ςοβαρόσ βλϊβησ, καθώσ και οι ώρεσ 

εργαςύασ. 

 Εντόσ του χρόνου εγγύηςησ να περιλαμβϊνεται η προληπτικό ςυντόρηςη, επιςκευό και 

αντικατϊςταςη ανταλλακτικών του μηχανόματοσ δωρεϊν. 

 Να ϋχει τη δυνατότητα παροχόσ καταλόγου με τισ απαιτούμενεσ  προληπτικϋσ 
ςυντηρόςεισ καθώσ επύςησ και την περιοδικότητϊ τουσ για την χρονικό περύοδο μετϊ 
την λόξη τησ εγγύηςησ του μηχανόματοσ. 

 
ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

-Να διαθϋτει  οργανωμϋνο τμόμα τεχνικόσ υποςτόριξησ που διαθϋτει την απαραύτητη 

τεχνογνωςύα για τη ςωςτό λειτουργύα και εγκατϊςταςη, καθώσ και την επύ 24ώρου, 

ανεξαρτότωσ εορτών ό αργιών, υποςτόριξη των μηχανημϊτων. 

-Να παρϋχεται λεπτομερόσ εκπαύδευςη του ιατρικού και νοςηλευτικού προςωπικού του 

ιδρύματοσ ό διευκρύνιςη όςον αφορϊ το χειριςμό και τη λειτουργύα του μηχανόματοσ 
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74. ΑΝΣΛΙΑ ΕΝΣΕΡΙΚΗ ΙΣΙΗ 

 

a. Η αντλύα να ϋχει την δυνατότητα διαφορετικών λειτουργιών όπωσ : 

 υνεχό ςύτιςη. 
b. Να διαθϋτει ϋλεγχο του επιπϋδου και τησ διϊρκειασ τησ ςύτιςησ ςύμφωνα με το 

πρωτόκολλο ,με ακρύβεια τουλϊχιςτον ±5% 

c. Να διαθϋτει : 

 εύροσ λειτουργύασ για ςύτιςη 1-400ml/h με διαβϊθμιςη του 1ml 
 δυνατότητα δόςη ςύτιςησ 1-3000ml με διαβϊθμιςη του 1ml 
 δυνατότητα παροχόσ νερού  
 Καλύτερεσ προδιαγραφϋσ από τισ παραπϊνω θα εκτιμηθούν θετικϊ 

 
d. Να  διαθϋτει ςυναγερμούσ για τα κϊτωθι : ϊδειοσ ςϊκοσ ςύτιςησ  ,ϋμφραξη μεταξύ 

του ςϊκου ςύτιςησ και τησ   αντλύασ, ϋμφραξη μεταξύ τησ αντλύασ και του αςθενούσ, 

χαμηλόσ μπαταρύασ ,ολοκλόρωςησ προγραμματιςμϋνησ ςύτιςησ , τεχνικό πρόβλημα 

αντλύασ 

e.   Να ϋχει βϊροσ μικρότερο από 1,5Kg και μπαταρύα διϊρκειασ  τουλϊχιςτον 12h.  

f. Να εύναι εύκολη ςτον προγραμματιςμό τησ, με μνόμη τουλϊχιςτον 72h 

g.   Να διαθϋτει ελληνικό μενού. 

h. Nα λειτουργεύ με ςετ ςύτιςησ κατϊλληλα για όλουσ τουσ τύπουσ τροφών. Tα ςετ  να 

εύναι DEHP Free και να διαθϋτουν ςυνδετικϊ τύπου ENFIT  

i. Να παρϋχεται εγγύηςη τουλϊχιςτον δύο (2) ϋτη. 

j.  Ανταλλακτικϊ για 10 χρόνια 

k.  CE ςύμφωνα με την 92/42 περύ ιατροτεχνολογικού εξοπλιςμού.  

 

76. ΠΡΟΨΡΙΝΟ  ΒΗΜΑΣΟΔΟΣΗ  

 
 

1. Ο βηματοδότησ να εύναι ςύγχρονησ τεχνολογύασ, βϊρουσ <250 γραμμαρύων (με τισ 
μπαταρύεσ) και να λειτουργεύ μϋςω αλκαλικόσ μπαταρύασ 9 Volts. Η αναμενόμενη 
διϊρκεια λειτουργύασ πριν την ϋνδειξη αντικατϊςταςησ μπαταρύασ να εύναι 600 ώρεσ. 

2. Να εύναι καταςκευαςμϋνοσ από ειδικό πλαςτικό μεγϊλησ αντοχόσ. 

3. Να διαθϋτει περιςτρεφόμενα πλόκτρα ελϋγχου για γρόγορεσ ρυθμύςεισ. 

4. Οι παλμού εξόδου να εύναι ρυθμιζόμενοι ωσ προσ το ύψοσ από 0,1 ϋωσ 17  Volts. 

5. Oι παλμού εξόδου να εύναι ρυθμιζόμενοι ωσ προσ τη ςυχνότητα από 30 ϋωσ 250 ppm. 
6. Να διαθϋτει ριπό βηματοδότηςησ (burst rate) τουλϊχιςτον 800 ppm. Σο μεγαλύετρο 

εύροσ θα εκτιμηθεύ. 

7. Λειτουργεύ κατ΄επιλογό ςε demand ό fixed rate. 
8. H ευαιςθηςύα ανύχνευςησ του R κύματοσ να εύναι από 1 ϋωσ 20 mV. 

9. Oι υποςτηριζόμενεσ μϋθοδοι βηματοδότηςησ να εύναι : VVI, VOO, VVT. 
10. Να διαθϋτει διακόπτη on-off με αςφϊλεια. 
11. Οπτικό ϋνδειξη LED για κϊθε παλμό βηματοδότηςησ. 





                                                                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ       ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

Σελίδα 111 

12. Οπτικό ϋνδειξη LED για κϊθε αυτόχθονο παλμό. 

13. Ακουςτικό ϋνδειξη ςε περύπτωςη ταχυκαρδύασ. 

14. Οπτικό ϋνδειξη κατϊςταςησ μπαταρύασ με ειδικούσ παλμούσ ϋνδειξησ αντικατϊςταςησ 
και ακουςτικό ϋνδειξη για αντύςταςη ηλεκτροδύου εκτόσ ορύων. 

15. Η διϊρκεια του ερεθύςματοσ να εύναι 1 mS. 

16. Η ανερϋθιςτη περύοδοσ να εύναι 175-250 mS. 
17. H ςχεδύαςη των κυκλωμϊτων να εύναι τϋτοια ώςτε να εξαςφαλύζεται η απρόςκοπτη 

λειτουργύα του βηματοδότη ςε περιβϊλλον χειρουργεύου και να εύναι προςτατευόμενοσ 
από διαθερμύεσ ό απινιδώςεισ. 

18. Να διαθϋτει αςφαλϋσ ςύςτημα ςύνδεςησ των ςυνδετικών ηλεκτροδύων. 

19. Να διαθϋτει ςυρόμενο προςτατευτικό διαφανϋσ κϊλυμμα πϊνω από τα πλόκτρα 
ελϋγχου. 

20. Σο μηχϊνημα ςυνοδεύεται από εγγύηςη καλόσ λειτουργύασ δύο ετών. 

21. Μαζύ με το μηχϊνημα να παραδύδονται τεχνικϊ και λειτουργικϊ εγχειρύδια. 
22. Να διαθϋτει πιςτοποιητικό CE  

23. Η ςυςκευό να ςυνοδεύεται με βαλιτςϊκι μεταφορϊσ και ζώνη προςαρμογόσ ςτον 
βραχύονα του αςθενούσ. 

24. Προαιρετικϊ να διαθϋτει καλώδιο επϋκταςησ. 
 

 

77. ΥΟΡΗΣΟ ΑΝΑΠΝΕΤΣΗΡΑ ( ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ ) 

 
77. ΥΟΡΗΣΟ ΑΝΑΠΝΕΤΣΗΡΑ ( ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ ) 

Γενικϊ Φαρακτηριςτικϊ 

1.  Να εύναι καταςκευαςμϋνοσ ςύμφωνα με τισ διεθνεύσ ευρωπαώκϋσ προδιαγραφϋσ 

αςφαλεύασ και να διαθϋτει ςόμανςη CE. Να διατύθεται από αντιπρόςωπο που διαθϋτει 

πιςτοπούηςη ISO 9001 και ISO 13485 ςύμφωνα με την Τ.Α ΔΤ8δ/1348/04 που αφορϊ 

ςτη διακύνηςη και την τεχνικό υποςτόριξη ιατροτεχνολογικών προώόντων. 

2. Οι ςυμμετϋχοντεσ ςτο διαγωνιςμό να εύναι ενταγμϋνοι ςε πρόγραμμα εναλλακτικόσ 

διαχεύριςησ Α.Η.Η.Ε. βϊςει του Π.Δ 117/2004(ΥΕΚ 82Α) και Π.Δ 15/2006(ΥΕΚ 12Α) 

ςε ςυμμόρφωςη με τισ διατϊξεισ τησ οδηγύασ 2003/108. 

3. Να δοθεύ εγγύηςη καλόσ λειτουργύασ για δύο (2) ϋτη. 

4. Να βεβαιώνεται εγγρϊφωσ από τον καταςκευαςτικό ούκο η διαθεςιμότητα 

ανταλλακτικών για μύα δεκαετύα. 

Οι ςυμμετϋχοντεσ να διαθϋτουν μόνιμα οργανωμϋνο τμόμα τεχνικόσ υποςτόριξησ και service, 
καθώσ και κατϊλληλα εκπαιδευμϋνο προςωπικό, με πιςτοποιητικό εκπαύδευςησ από τον 
καταςκευαςτικό ούκο για τη ςυντόρηςη των προςφερομϋνων ειδών. 
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78. ΧΕΨ ΔΛΑΧΩΟΘΡΩΧΘΧ  

 

Λϊμεσ λαρυγγοςκοπύων Οπτικόσ άνασ με ςπαςτό ϊκρο για δύςκολη διαςωλόνωςη. 

Περιγραφό 

Οι λϊμεσ Λαρυγγοςκοπύου- οπτικόσ ύνασ να εύναι με ςπαςτό ϊκρο που να μπορεύ να φτϊςει 
τουλϊχιςτον 60°.  Μεγαλύτερο εύροσ θα εκτιμηθεύ. Ϊνασ μοχλόσ να ελϋγχει το ςπαςτό ϊκρο 
κατϊ τη διαςωλόνωςη, ώςτε ςηκώνοντασ την επιγλωττύδα, να δύνει καλύτερη εικόνα των 
φωνητικών χορδών. Ϊτςι θα αποφεύγεται η επαφό με τα πϊνω δόντια αλλϊ και η αχρεύαςτη 
πύεςη ςτη γλώςςα. 

Φαρακτηριςτικϊ: 

1. Σο φωσ από την πηγό φωτιςμού ΦΕΝΟΝ ό LED ςτην λαβό να οδηγεύται ςτην ϊκρη τησ 
λϊμασ μϋςω μύασ μεγϊλησ δϋςμησ οπτικόσ ύνασ για να παρϊξει τελικϊ ϋναν ψυχρό 
δυνατό φωτιςμό. 

2. Θα εκτιμηθεύ ιδιαύτερα αν διαθϋτει τεχνολογύα LED. 
3. Όλεσ οι δϋςμεσ οπτικόσ ύνασ να μπορούν εύκολα να αφαιρεθούν κατϊ τη διϊρκεια τησ 

αποςτεύρωςησ για την αποφυγό ζημιών και για να διαςφαλιςτεύ η μεγαλύτερη διϊρκεια 
ζωόσ τησ μονϊδασ. 

4. Μεγϊλη διϊρκεια ζωόσ τησ λυχνύασ 
5. Να διαθϋτει τουλϊχιςτον 5.000 οπτικϋσ ύνεσ για τον καλύτερο δυνατό φωτιςμό. 
6. Να εύναι καταςκευαςμϋνη από υψηλόσ ποιότητασ υλικϊ που η καταλληλότητϊ τουσ θα 

τεκμηριώνεται καταςκευαςτικϊ και επιςτημονικϊ. 
7. Oι Λαβϋσ Λαρυγγοςκοπύων να  λειτουργούν με κοινϋσ αλκαλικϋσ μπαταρύεσ 2.5V ό και με 

επαναφορτιζόμενεσ μπαταρύεσ ιόντων λιθύου  
8. Οι Λαβϋσ και οι λϊμεσ να  μπορούν να αποςτειρωθούν και να κλιβανιςτούν χωρύσ κανϋνα 

απολύτωσ πρόβλημα. 
9. Να ςυνοδεύονται απο τα απαραύτητα ISO 
10. Σο ςετ να περιλαμβϊνει:  

 Λϊμα Παιδ. 2 (διαςτϊςεων περύπου 100 Φ 20mm) 
 Λϊμα 3 (διαςτϊςεων περύπου 130 Φ 22mm) 
 Λϊμα 4 (διαςτϊςεων περύπου 155 Φ 25mm) 
 Λαβό XENON  ό LED διαμϋτρου περύπου 28mm 
 Εφεδρικό λαμπτόρα 
 Θόκη Υύλαξησ και Μεταφορϊσ 
 Θα εκτιμηθεύ ιδιαύτερα θετικϊ οι λαβϋσ και οι λϊμεσ να εύναι ςυμβατϋσ κατϊ DIN ISO 

7376, ώςτε να μπορούν να χρηςιμοποιηθούν ςε ςυνδυαςμό με ϊλλεσ λϊμεσ – λαβϋσ. 
 Σα εύδη να φϋρουν ςόμανςη CE και να εύναι κατϊλληλα για χρόςη ςε περιβϊλλοντα 

νοςοκομεύου. 

 Εγγύηςη εταιρεύασ 
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80. ΑΝΙΔΑ ΑΤΣΟΜΑΣΨΝ ΤΜΠΙΕΕΨΝ. 

 

1. Σο ςύςτημα να εύναι κατϊλληλο για χρόςη ςε ενόλικεσ αςθενεύσ με διαφορετικϋσ 
διαςτϊςεισ. 

2. Να εύναι φορητό με το βϊροσ του να μη ξεπερνϊ τα 10 kg. 
3. Η ςυςκευό να εύναι ακτινοδιαπερατό, ώςτε να μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ ςε 

αιμοδυναμικό εργαςτόριο κατϊ την διϊρκεια αγγειοπλαςτικόσ. Να αναφερθούν οι 
διαθϋςιμεσ λόψεισ αναλυτικϊ. 

4. Να μπορεύ να λειτουργόςει ςε θερμοκραςύα 0-40 οC. 
5. Να διαθϋτει προςταςύα από ειςροό υγρών τουλϊχιςτον κατϊ IP25. 
6. Να φϋρει οθόνη LCD ό ενδεικτικϋσ λυχνύεσ led, που να απεικονύζουν όλεσ τισ ρυθμύςεισ 

και τα μηνύματα για την ςωςτό λειτουργύα του ςυςτόματοσ καθώσ και το επύπεδο 
φόρτιςησ τησ μπαταρύασ. 

7. Σο ςύςτημα να αναγνωρύζει αυτόματα τη θωρακικό διϊπλαςη του κϊθε 
 αςθενούσ (ύψοσ – περιφϋρεια) βϊςει τησ οπούασ να καθορύζει την αςκούμενη             
πύεςη. 

8. Να παρϋχει θωρακικϋσ ςυμπιϋςεισ ςτο κϋντρο του ςτόθουσ, ςύμφωνα με το ERC. 
9. Να ϋχει τη δυνατότητα επιλογόσ μεταξύ τρόπων λειτουργύασ όςον αφορϊ τη ςχϋςη 

ςυμπιϋςεων- παύςεων για εμφυςόςεισ. Οι τρόποι να εύναι 30:2, ό 
               ςυνεχεύσ ςυμπιϋςεισ χωρύσ παύςη για εμφυςόςεισ. 

10. Οι παύςεισ για τισ εμφυςόςεισ να ϋχουν διϊρκεια 1,5 sec και ο χειριςτόσ να 
ενημερώνεται λύγο πριν την ϋναρξό τουσ. 

11. Σο ςύςτημα να χορηγεύ ςυμπιϋςεισ με ρυθμιζόμενη ςυχνότητα από 80 ϋωσ 120 
ςυμπιϋςεισ το λεπτό και βϊθοσ ςυμπιϋςεων τουλϊχιςτον 5 cm και όχι περιςςότερο από 
6 cm ςύμφωνα με τα ιςχύοντα πρωτόκολλα (ERC 2015). 

12. Σο ςύςτημα να λειτουργεύ με επαναφορτιζόμενη/εσ μπαταρύα/εσ λιθύου οι οπούεσ να 
φορτύζονται με τροφοδοςύα δικτύου 220V AC/50 Hz και να παρϋχουν αυτονομύα για 
τουλϊχιςτον 30 λεπτϊ ςυνεχών ςυμπιϋςεων. Θα εκτιμηθεύ ιδιαύτερα θετικϊ η φόρτιςη 
τησ μπαταρύασ να γύνεται επϊνω ςτην ςυςκευό από εξωτερικό τροφοδοτικό – φορτιςτό 
AC/220V το οπούο θα ςυνοδεύει την ςυςκευό. Να μπορεύ να λειτουργόςει απευθεύασ 
από το τροφοδοτικό - φορτιςτό AC & DC ακόμα και με αφόρτιςτη μπαταρύα Να 
ςυνοδεύεται από την απαραύτητη μπαταρύα/ιεσ για την απρόςκοπτη και αςφαλό 
λειτουργύα του. 

13. Θα εκτιμηθεύ η δυνατότητα ταυτόχρονησ φόρτιςησ δύο μπαταριών. 
14. Να ςυνοδεύεται από κλινικό βιβλιογραφύα και να διαθϋτει τη ςύςταςη των 

κατευθυντόριων οδηγιών του Ευρωπαώκού υμβουλύου Αναζωογόνηςησ (ERC 
Guidelines 2015) ωσ αξιόπιςτη και αςφαλό εναλλακτικό μϋθοδο παροχόσ υψηλόσ 
ποιότητασ θωρακικών ςυμπιϋςεων. Να δοθούν αναλυτικϋσ παραπομπϋσ. 

15. Να φϋρει 2 χρόνια εγγύηςη  
16. Να υπϊρχει διαθεςιμότητα ανταλακτικών για τουλϊχιςτον 10 χρόνια 
17. Να φϋρει CE  92/42  περι ιατροτεχνολογικού εξοπλιςμού  
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81. ΗELMET CPAP 

 

1. ΚΡΑΝΟ για μη επεμβατικό αεριςμό (NIV) ( 10 τεμϊχια ) που να διαθϋτει  : 

 υνδετικϊ 22Μ/22F 

 φραγιςμϋνεσ προςβϊςεισ για αιςθητόρεσ ό καθετόρεσ 
 Εύκολη πρόςβαςη ςτον αςθενό από το νοςηλευτικό προςωπικό (π.χ. φερμουϊρ) 

 Ειδικό μεμβρϊνη για αποφυγό διαρροών αϋρα 
 Ειδικούσ αντιμικροβιακούσ ιμϊντεσ ςτερϋωςησ ςτην μαςχϊλη 

 Να εύναι Latex free και καταςκευαςμϋνο από βιοςυμβατϊ υλικϊ 

 Να διατύθεται ςε διϊφορα μεγϋθη για ενόλικεσ 
 

2. ΕΣ ΚΡΑΝΟΤ για CPAP  ( 25 τεμϊχια ) που να διαθϋτει : 

 υνδετικϊ 22Μ/22F 

 φραγιςμϋνεσ προςβϊςεισ για αιςθητόρεσ ό καθετόρεσ 
 Εύκολη πρόςβαςη ςτον αςθενό από το νοςηλευτικό προςωπικό (π.χ. φερμουϊρ) 

 Ειδικό μεμβρϊνη για αποφυγό διαρροών αϋρα 
 Ειδικούσ αντιμικροβιακούσ ιμϊντεσ ςτερϋωςησ ςτην μαςχϊλη. 

 Να ςυνοδεύται απο ρυθμιζόμενη βαλβύδα peep 0-20 cm H 2 0 και μανόμετρο 
 Να εύναι Latex free και καταςκευαςμϋνο από βιοςυμβατϊ υλικϊ 

 Να διατύθεται ςε διϊφορα μεγϋθη για ενόλικεσ 
 

3. Να διατεθει τουλαχιςτον 1 Γεννότρια υψηλόσ ροόσ για εφαρμογό αεριςμού CPAP / 
οξυγονοθεραπεύασ υψηλόσ ροόσ με τα παρακϊτω χαρακτηριςτικϊ. 

 Να μπορεύ να παρϊγει ροϋσ από 0 ϋωσ 160 lt/m ώςτε να ανταποκριθεύ ςε όλεσ τισ 

 απαιτόςεισ Μϋγιςτησ Ειςπνευςτικόσ Ροόσ ( PIFR). 
 Να διαθϋτει κύριο και επιπρόςθετο ροόμετρο 15 l/min και 30 l/min 

 Να προςφϋρει ευρεύα κλύμακα ποςοςτών οξυγόνου από 34% - 100%. 
 Να απαιτεύται μόνο ςυμπιεςμϋνο οξυγόνο και να λειτουργεύ χωρύσ τροφοδοςύα 

ρεύματοσ– ανεξϊρτητα και μόνο με την παροχό του οξυγόνου από τον τούχο ό την 
φιϊλη. 

 Να εύναι μικρού βϊρουσ &lt; 1kg 

 Να δύναται να ςυνδεθεύ αναλυτόσ οξυγόνου και μανόμετρο.Θα εκτιμηθει ο μεγαλύτεροσ 
αριθμοσ γεννητριων  

 

4. Να υπϊρχει τουλαχιςτον 2 χρονια εγγύηςη για όλα τα παραπϊνω 

5. Να υπϊρχει διαθεςιμοτητα ανταλακτικων για τουλαχιςτον 10 χρονια  

6. Να φϋρει CE 92/42 περι ιατροτεχνολογικου εξοπλιςμου 
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85. AMPU MASK ΑΚΟΤ  ΑΝΑΝΗΧΗ ΜΕ ΡΕΖΕΡΒΟΤΑΡ ΟΞΤΓΟΝΟΤ ΠΟΤ 

ΑΠΟΣΕΙΡΨΝΟΝΣΑΙ  

 
1) Ο αςκόσ ανϊνηψησ να εύναι ςτοιβαρόσ καταςκευόσ με διπλϊ μαλακϊ τοιχώματα από 
ςιλικόνη, 100% latex-free, κατϊλληλοσ για τεχνητό ανϊνηψη ενηλύκων. Να ςυνοδεύεται από 
δύο (2) μϊςκεσ με αεροθϊλαμο και διαφανό θόλο για τον οπτικό ϋλεγχο του αςθενό με 
αεροθαλαμο με τα κϊτωθι μεγϋθη Νο 3, Νο 4, και Νο 5.  

2) Η μϋγιςτη παροχό αϋρα τουλϊχιςτον 1300 ml  (μεγαλύτερο εύροσ θα εκτιμηθεύ). Ο μϋγιςτοσ 
όγκοσ τησ δεξαμενόσ οξυγόνου να εύναι τουλϊχιςτον 1500 ml με απ’ ευθεύασ προςαρμογό ςτον 
κυρύωσ αςκό δύχωσ επιπρόςθετα ςυνδετικϊ. Να διαθϋτει βαλβύδα ειςροόσ αϋρα, οπό οξυγόνου 
με αντύςτοιχη εύςοδο.  
 
3) Να διαθϋτει αυτόματο ςύςτημα περιοριςμού πύεςησ. Η ελαςτικότητα του εξωτερικού 
τοιχώματοσ να περιορύζει την πύεςη του αϋρα ςτα 70 cm H2O, χωρύσ απώλειεσ του παρεχόμενου 
όγκου αϋρα όταν πιϋζουμε τον αςκό κανονικϊ με το ϋνα χϋρι. Να ϋχει την δυνατότητα απ’ 
ευθεύασ προςαρμογόσ βαλβύδασ PEEP.  
 
4) Εξ’ ολοκλόρου ο αςκόσ ανϊνηψησ να κλιβανύζεται ςτουσ 134 οC (ςυμπεριλαμβανομϋνου τησ 
δεξαμενόσ Ο2 και τησ μϊςκασ).  
 
5) Να υπϊρχει δυνατότητα αντικατϊςταςησ κϊθε τμόματοσ τησ ςυςκευόσ ςε περύπτωςη 
βλϊβησ για την αποφυγό απόςυρςησ ολόκληρησ τησ ςυςκευόσ. Να κατατεθεύ πλόρωσ 
αναλυτικό λύςτα ανταλλακτικών. 
 
6) Να φϋρει λωρύδα ςυγκρϊτηςησ ώςτε να εξαςφαλύζει το αςφαλϋσ πιϊςιμο του αςκού και να 
επιτυγχϊνεται ομοιόμορφη ςυμπύεςη με το ϋνα χϋρι.  
 
7) Να προςφερθούν προσ επιλογό μϊςκεσ πολλαπλών χρόςεων με αεροθϊλαμο και διαφανό 
θόλο για τον οπτικό ϋλεγχο του αςθενό ςε όλα τα νούμερα και να κλιβανύζονται ςτουσ 134 οC. 
Επύςησ να προςφερθούν προσ επιλογό peep-valve μιασ χρόςησ καθώσ και πολλαπλών οι οπούεσ 
να κλιβανύζονται ςτουσ 134 οC. 
 
8)Να φϋρει ςόμανςη CE και να ϋχει εγγύηςη τουλϊχιςτον δύο (2) ϋτη. 
 
 

86. ΑΕΡΟΣΡΨΜΑΣΑ ΚΑΣΑΚΛΙΕΨΝ 

 

1. Να αναφϋρεται ότι εύναι αερόςτρωμα κατϊλληλο για χρόςη ςε κλινόρεισ αςθενεύσ. 
2. Να εύναι ελαφρύ. 
3. Να εύναι από υλικό υψηλόσ αντοχόσ. 
4. Να ϋχει υλικό επικϊλυψησ που να αποτρϋπει την εφύδρωςη. 
5. Να μπορεύ να αντϋξει μεγϊλο ςωματικό βϊροσ. 
6. Να ϋχει κυψελωτό ό ραβδωτό επιφϊνεια. 
7. Να εύναι από αδιϊβροχο υλικό που θα επιτρϋπει τον καθαριςμό και την απολύμανςη. 
8. Να φϋρει προαιρετικϊ πρόςθετο κϊλυμμα, που να καλύπτει τισ εγκοπϋσ και τα κρυφϊ 

ςημεύαπου ϋχει η κυψελωτό και ό ραβδωτό επιφϊνεια, για διευκόλυνςη του 
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καθαριςμού και τησ απολύμανςησ. 
9. Να φουςκώνει με αϋρα μϋςω αντλύασ που να λειτουργεύ με ηλεκτρικό ρεύμα. 
10. Να μην εύναι αρκετϊ ογκώδεσ, δηλαδό να ϋχει, όταν εύναι ςε λειτουργύα, πϊχοσ-ύψοσ 

που να επιτρϋπει την κϊλυψη με τον ιματιςμό τόςο του αεροςτρώματοσ και του κυρύωσ 
ςτρώματοσ τησ κλύνησ καθώσ και τη ςταθεροπούηςη του ιματιςμού κϊτω από το 
κυρύωσ ςτρώμα τησ κλύνησ 

11. Να ϋχει διαςτϊςεισ κυψελωτόσ ό ραβδωτόσ επιφϊνειασ: μόκοσ από 170-200cm, πλϊτοσ 
από 80-100cm. 

12. Να ϋχει προϋκταςη χωρύσ ραβδώςεισ ό κυψϋλεσ ςτο πϊνω και προαιρετικϊ ςτο κϊτω 
μϋροσ για διευκόλυνςη τησ ςταθεροπούηςησ του αεροςτρώματοσ κϊτω από το ςτρώμα. 

13.  Να διαθϋτει προαιρετικϊ κϊποιο ϊλλο ςύςτημα ςταθεροπούηςησ του αεροςτρώματοσ 
πϊνω ςτο κυρύωσ ςτρώμα τησ κλύνησ όπωσ κουμπιϊ, φερμουϊρ, ιμϊντεσ ό ϊλλο. 

14. Να ςυνοδεύεται από ελαφριϊ αντλύα με βϊροσ από 2-10kg. 
15. Να ϋχει η αεραντλύα λειτουργύα χαμηλού θορύβου. 
16. Να προςφϋρει λειτουργύα ρυθμιζόμενησ πύεςησ. 
17. Να ϋχει η αεραντλύα οπτικό ςόμα που να φανερώνει την καλό λειτουργύα τησ. 
18. Να ϋχει η αεραντλύα ηχητικό ςυναγερμό ειδοπούηςησ ςε περύπτωςη βλϊβησ. 
19. Να ϋχει βαλβύδα ταχεύασ απελευθϋρωςησ του αϋρα για αντιμετώπιςη επειγόντων 

ςυμβϊντων. 
20. Να ϋχει ςυχνό χρόνο εναλλαγόσ αϋρα - πύεςησ με ςυχνότητα να κυμαύνεται από 4-6min. 
21.  Να αναφερθεύ ο χρόνοσ εναλλαγόσ του αϋρα. 
22. Να ςυνοδεύεται από ϊγκιςτρα που να επιτρϋπουν το κρϋμαςμα τησ αντλύασ ςτο 

μεταλλικό ςκελετό του κρεβατιού. 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Να κατατεθεύ αναλυτικό φύλλο ςυμμόρφωςησ κατ’ αριθμητικό αντιςτοιχύα προσ τισ 
ανωτϋρω τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ.. 

2. Nα φϋρει CE ςύμφωνα με την 92/42 περι ιατροτεχνολογικου εξοπλιςμου  
3. Ο ανϊδοχοσ να διαθϋτει αεροςτρώματα για κϊλυψη ποικύλων αναγκών διαφορετικών 

αςθενών όπωσ: διαφορετικό ςωματικό βϊροσ, χρόςη για πρόληψη των κατακλύςεων, 
χρόςη για θεραπευτικό αναλόγωσ του ςταδύου κατϊκλιςησ. 

4. Ο ανϊδοχοσ οφεύλει να ϋχει πιςτοπούηςη ό να ςυνεργϊζεται με εταιρεύα που διαθϋτει 
ςύςτημα πιςτοπούηςησ απολύμανςησ για τον καθαριςμό και την απολύμανςη των 
αεροςτρωμϊτων. 

5.  Να κατατεθούν τα ϋγγραφα πιςτοπούηςησ του ςυςτόματοσ απολύμανςησ. ε 
περύπτωςη 
ςύμβαςησ με εταιρεύα που διαθϋτει πιςτοπούηςη για ςύςτημα απολύμανςησ, να 
κατατεθούν τα ςχετικϊ ϋγγραφϊ που δεύχνουν τη ςχϋςη ςυνεργαςύασ καθώσ και τα 
πιςτοποιητικϊ για το ςύςτημα απολύμανςησ. 

6.  Ο ανϊδοχοσ να αναφϋρει το εύδοσ του απολυμαντικού ό το ςύςτημα απολύμανςησ που 
θα 
χρηςιμοποιεύται για την απολύμανςη των αεροςτρωμϊτων μεταξύ των χρόςεων από 
αςθενό ςε αςθενό. 

7.  Ο ανϊδοχοσ να παραδύδει τα αεροςτρώματα και τη ςυνοδευτικό αντλύα ςε αρύςτη 
κατϊςταςη και καθαρϊ, ςε ςυςκευαςύα που να διαςφαλύζει την καθαρότητα τουσ κατϊ 
την παρϊδοςη ςτο χρόςτη, ςυνοδευόμενα από το πιςτοποιητικό απολύμανςησ. 

8. Σο νοςοκομεύο διατηρεύ το δικαύωμα ελϋγχου του επιπϋδου καθαρότητασ με οπτικό 
αξιολόγηςη καθώσ και τησ απολύμανςησ με δειγματοληπτικό λόψη καλλιεργειών κατϊ 
την παρϊδοςη και πριν τη χρόςη από τον αςθενό. Επύ θετικών καλλιεργειών το 
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Νοςοκομεύο διατηρεύ το δικαύωμα καταγγελύασ τησ ςύμβαςησ. 
9. Ο ανϊδοχοσ θα παραδύδει το αντύςτοιχο του αιτόματοσ αερόςτρωμα, δηλαδό αντύςτοιχο 

ςε ςχϋςη με το ςωματικό βϊροσ του αρρώςτου που πρόκειται να το χρηςιμοποιόςει ό 
αντύςτοιχο του ςκοπού χρόςησ δηλαδό για πρόληψη ό θεραπεύα κατϊκλιςησ. 

10.  Να αναφερθεύ ο χρόνοσ παρϊδοςησ, ο οπούοσ δεν μπορεύ να ξεπερνϊ τισ τρεύσ (3) ώρεσ. 
11. Ο Ανϊδοχοσ ςε περύπτωςη βλϊβησ του αεροςτρώματοσ, οφεύλει να το αντικαταςτόςει 

εντόσ τησ ημϋρασ (ςε αρύςτη κατϊςταςη, καθαρό και ςε ςυςκευαςύα) ςυνοδευόμενο με 
την 
πιςτοπούηςη απολύμανςησ. 

12.  Ο ανϊδοχοσ να παραλαμβϊνει τα αεροςτρώματα και τη ςυνοδευτικό αντλύα προσ 
καθαριςμό και απολύμανςη, εντόσ τεςςϊρων (4) ωρών μετϊ την τηλεφωνικό κλόςη 
προσ την εταιρεύα για το πϋρασ τησ αναγκαιότητασ χρόςησ τουσ ςτον αςθενό 

13.  Να κατατεθούν κατϊ την αξιολόγηςη, δεύγματα για το προςφερόμενα εύδη 
αεροςτρωμϊτων 

14. Να εχει 2 χρόνια εγγύηςη 
15.  Να υπϊρχει διαθεςιμότητα ανταλλακτικών για τουλαχιςτον 10 χρονια  

 

 

87. ΔΙΑΦΨΡΙΣΙΚΟ ΠΑΡΑΒΑΝ 

 

1. Να αποτελεύται από επιτούχιο τηλεςκοπικό βραχύονα καταςκευόσ από ανοδιωμϋνο 
αλουμύνιο, ςτηριζόμενο ςτον τούχο μϋςω ςταθερόσ βϊςησ ςτόριξησ. 

2. Ο τηλεςκοπικόσ βραχύονασ να εκτεύνεται από 80cm ϋωσ 2m περύπου.  
3. Η κουρτύνα να εύναι ελαφριϊ, καταςκευόσ από αντιβακτηριακό υποαλλεργικό, οικολογικό, 

αδιϊβροχο και βραδύκαυςτο υλικό, που να μην λερώνεται εύκολα και να παρϋχει τη 
δυνατότητα επιλογόσ χρώματοσ.  

4. Η κουρτύνα να ςτηρύζεται ςτο βραχύονα με κρύκουσ και εύναι προςθαφαιρούμενη αν 
χρειαςτεύ για ςτεγνό καθϊριςμα ό για πλύςιμο ϋωσ και ςτουσ 60° χωρύσ να παραμϋνουν 
λεκϋδεσ. 

5. Διαςτϊςεισ κουρτύνασ: 2,30m (Μόκοσ) x 1,80m (Ύψοσ) περύπου. 
6. Να παρϋχεται εγγύηςη καλόσ λειτουργύασ για δύο (2) ϋτη και επϊρκεια ανταλλακτικών για 

τουλϊχιςτον δϋκα (10) ϋτη. (Να κατατεθεύ βεβαύωςη του εργοςταςύου καταςκευόσ). 
7. Να κατατεθεύ αναλυτικό φύλλο ςυμμόρφωςησ προσ τισ ανωτϋρω τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ με 

αντύςτοιχεσ παραπομπϋσ ςτα επύςημα φυλλϊδια του καταςκευαςτικού ούκου (prospectus, 
product data, manual κλπ).   

8.  Να φϋρει CE ςύμφωνα με την 93/42 περύ ιατροτεχνολογικού εξοπλιςμού. Αν το εύδοσ δεν 
αποτελεύ ιατροτεχνολογικό εξοπλιςμό, να κατατεθεύ βεβαύωςη από τον καταςκευαςτικό 
ούκο. 

9. Η προμηθεύτρια εταιρεύα θα πρϋπει απαραύτητα να διαθϋτει πιςτοπούηςη κατϊ ISO 9001 και 
ISO 13485 για εμπορύα και τεχνικό υποςτόριξη. (Να κατατεθούν τα απαραύτητα 
πιςτοποιητικϊ) 

10. Σο εύδοσ να εύναι βιομηχανικόσ παραγωγόσ και όχι ιδιοκαταςκευό, και ο καταςκευαςτικόσ 
ούκοσ να εύναι πιςτοποιημϋνοσ με ISO. (Να κατατεθούν τα απαραύτητα πιςτοποιητικϊ) 
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88. ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΠΟΣΕΙΡΨΗ FLASH  

 

 

1. Ο κλύβανοσ ατμού να εύναι ςύγχρονησ τεχνολογύασ, αυτόματησ λειτουργύασ, τϊξησ Β (class B), 
με ςύςτημα κλαςματικού κενού, κατϊλληλοσ για αποςτεύρωςη φορτύου με ςυμπαγό, 
αυλοειδό και πορώδη εύδη, ακϊλυπτα ό πακεταριςμϋνα.  

2. Καταςκευό ςύμφωνα με το Ευρωπαώκό Πρότυπο ΕΝ 13060. 
3. Να εύναι επιτραπϋζιοσ μικρών διαςτϊςεων: 500 x 700 x 400 mm (MxBxY) περύπου.  
4. Να φϋρει θϊλαμο από ανοξεύδωτο χϊλυβα ποιότητασ AISI 304 ανθεκτικόσ αντοχόσ ςτην 

διϊβρωςη. Φωρητικότητα: 23 λύτρα περύπου.  
5. Να διαθϋτει αυτόματο ςύςτημα αςφϊλιςησ και απαςφϊλιςησ κατϊ την διϊρκεια των 

προγραμμϊτων ώςτε να απαγορεύει το κατϊ λϊθοσ ϊνοιγμα υπό πύεςη. 
6. Η πλόρωςη του νερού καθώσ και η αποχϋτευςό του να γύνεται αυτόματα. 
7. Να εύναι εύκολοσ ςτην χρόςη, πλόρωσ ελεγχόμενοσ από μικροώπολογιςτό, με εργονομικό 

πύνακα ελϋγχου και οθόνη ςτην οπούα θα απεικονύζονται όλα τα ςτοιχεύα τησ λειτουργύασ 
του ςυςτόματοσ. 

8. Να διαθϋτει τουλϊχιςτον 4 διαφορετικϊ προγρϊμματα (κύκλουσ) αποςτεύρωςησ καθώσ και 
προγρϊμματα ελϋγχου:  Bowie & Dick Test / Helix Test. Θα εκτιμηθούν ιδιαύτερα θετικϊ 
παραπϊνω προγρϊμματα αποςτεύρωςησ και προγρϊμματα ελϋγχου. 

9. Να διαθϋτει ενςωματωμϋνη γεννότρια ατμού για μεύωςη τησ κατανϊλωςησ νερού και 
ταχύτερουσ χρόνουσ αποςτεύρωςησ. 

10. Να διαθϋτει ξεχωριςτϊ δοχεύα για το καθαρό και το ακϊθαρτο νερό. 
11. Να διαθϋτει ενςωματωμϋνο εκτυπωτό ό εκτυπωτό που ςυνδϋεται απευθεύασ ςτον κλύβανο.  
12. Να ςυνοδεύεται με πλόρεσ ςύςτημα φόρτωςησ. 
13. Να λειτουργεύ με τϊςη 220-240V / 50-60Hz. 
14. Να παρϋχεται εγγύηςη καλόσ λειτουργύασ για δύο (2) ϋτη και επϊρκεια ανταλλακτικών για 

τουλϊχιςτον δϋκα (10) ϋτη. (Να κατατεθεύ βεβαύωςη του εργοςταςύου καταςκευόσ).  
15. Να κατατεθεύ αναλυτικό φύλλο ςυμμόρφωςησ προσ τισ ανωτϋρω τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ με 

αντύςτοιχεσ παραπομπϋσ ςτα επύςημα φυλλϊδια του καταςκευαςτικού ούκου (prospectus, 
product data, manual κλπ).   

16. H προμηθεύτρια εταιρεύα να διαθϋτει πιςτοπούηςη κατϊ ISO 14001 και να εύναι ενταγμϋνη ςε 
ςύςτημα εναλλακτικόσ διαχεύριςησ αποβλότων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλιςμού (ΑΗΗΕ) ςύμφωνα με το Ν.2939/2001 και την Κ.Τ.Α. με αριθμό Η.Π. 
23615/651/Ε.103. 

17. Να υπϊρχει εγγύηςη ΔΤΟ ( 2 ) ετών  
18. Να υπϊρχει διαθεςη αναταλακτικών για τουλϊχιςτον ΔΕΚΑ ( 10 ) χρόνια 
19. Να φϋρει πιςτοποιηςη CE 92/42 περι ιατροτεχνολογικού εξοπλιςμού  
20. Η προμηθεύτρια εταιρεύα θα πρϋπει απαραύτητα να διαθϋτει πιςτοπούηςη κατϊ ISO 9001 και 

ISO 13485 για εμπορύα και τεχνικό υποςτόριξη. Επύςησ να διαθϋτει Πιςτοποιητικό ISO 27001 
ό ιςοδύναμο για την αρχό προςταςύασ Δεδομϋνων Προςωπικού Φαρακτόρα. (Να κατατεθούν 
τα απαραύτητα πιςτοποιητικϊ) 

21. Ο καταςκευαςτικόσ ούκοσ να εύναι πιςτοποιημϋνοσ με ISO 9001 και ISO 13485. (Να 
κατατεθούν τα απαραύτητα πιςτοποιητικϊ) 
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89. ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΑ ΤΠΕΡΘΕΡΜΙΑ ΤΠΟΘΕΡΜΙΑ 

 

1. Να εύναι ςύγχρονησ τεχνολογύασ, ανθεκτικόσ καταςκευόσ, κατϊλληλο για νοςοκομειακό 

χρόςη. 

2. Να εύναι κατϊλληλο για την εφαρμογό ολοκληρωμϋνων θεραπευτικών πρωτοκόλλων 

διαχεύριςησ θερμοκραςύασ ςε νεογνϊ, παιδιϊ και ενόλικεσ, τόςο για ψύξη όςο και για 

θϋρμανςη. 

3. Να ρυθμύζει τη θερμοκραςύα μη επεμβατικϊ, με την εφαρμογό επιθεμϊτων κυκλοφορύασ 

νερού με ειδικό επύςτρωςη, που να εξαςφαλύζουν την ϊριςτη εφαρμογό ςτο ςώμα του 

αςθενούσ για επύτευξη του μϋγιςτου δυνατού ςυντελεςτό μεταφορϊσ θερμότητασ για 

ϊμεςη απόκριςη ςτισ απαιτόςεισ του εκϊςτοτε εφαρμοζόμενου   θεραπευτικού 

πρωτοκόλλου. 

4. Να λειτουργεύ με κυκλοφορύα απεςταγμϋνου ό αποςτειρωμϋνου νερού υπό αρνητικό 

πύεςη για αςφϊλεια και αποκλειςμό διαρροών. 

5. Να διαθϋτει δυνατότητα εφαρμογόσ των κϊτωθι θεραπευτικών πρωτοκόλλων δηλαδό, 

πρωτόκολλο ψύξησ για πρόκληςη και διατόρηςη υποθερμύασ με ςταδιακό επαναφορϊ 

ςτη φυςιολογικό θερμοκραςύα καθώσ και πρωτόκολλο ελϋγχου και διατόρηςησ τησ 

θερμοκραςύασ του αςθενό ςε προκαθοριςμϋνη τιμό (normothermia). Η επιλογό τησ 

θεραπεύασ να γύνεται με απλό και γρόγορο τρόπο. 

6.  Να διαθϋτει ρύθμιςη θερμοκραςύασ αςθενούσ ςε εύροσ από 32ο C ϋωσ  38.5ο C με βόμα 

0.1ο C και ρύθμιςη θερμοκραςύασ του νερού από 4ο C ϋωσ 42ο C με βόμα 0.1ο C. 

7. Να ϋχει την δυνατότητα ρύθμιςησ τησ μεταβολόσ τησ θερμοκραςύασ του αςθενούσ με 

ρυθμό ύςο ό μικρότερο από 0,05ο C/hr (για την αναθϋρμανςη) αλλϊ και μεγαλύτερο του 

1,0 οC/hr (για την ψύξη). Θα αξιολογηθεύ θετικϊ η ικανότητα επύτευξησ το δυνατόν 

μεγαλύτερων ταχυτότων ψύξησ. 

8. Να ϋχει μεγϊλη ευαιςθηςύα (ακρύβεια μϋτρηςησ ±0,2 οC) ςτη μεταβολό τησ  

θερμοκραςύασ του αςθενούσ ςτην περιοχό ελϋγχου, δηλ. από 32-38°C. 

9. Ο ρυθμόσ ροόσ και η θερμοκραςύα του νερού να ρυθμύζονται αυτόματα από τη ςυςκευό 

ανϊλογα με τη θερμοκραςύα ςτόχο τησ θεραπεύασ που ϋχει επιλεγεύ και την τρϋχουςα 

θερμοκραςύα του αςθενούσ που λαμβϊνεται μϋςω αιςθητόρα τοποθετημϋνου ςτον 

αςθενό από το ςύςτημα ανϊδραςησ τησ ςυςκευόσ 

10. Να διαθϋτει δύο ειςόδουσ για αιςθητόρεσ μϋτρηςησ θερμοκραςύασ του αςθενούσ. 

11. Να διαθϋτει ϋγχρωμη οθόνη αφόσ ςτην οπούα να απεικονύζονται με ευκρύνεια, κατ’ 

ελϊχιςτον, η θερμοκραςύα του αςθενούσ, ο ρυθμόσ μεταβολόσ τησ θερμοκραςύασ του 

αςθενούσ, η θερμοκραςύα – ςτόχοσ, το γρϊφημα τησ μεταβολόσ τησ θερμοκραςύασ του 

αςθενούσ καθώσ και η θερμοκραςύα και ο ρυθμόσ κυκλοφορύασ του νερού. 

12. Να διαθϋτει οπτικοακουςτικούσ ςυναγερμούσ για την πρόληψη δυςμενών 

καταςτϊςεων για τον αςθενό αλλϊ και το ύδιο το ςύςτημα. 

13. Να διαθϋτει μνόμη για αποθόκευςη των τελευταύων 10 περιςτατικών καθώσ και θύρα 

USB για μεταφορϊ δεδομϋνων και αναβϊθμιςη. 

14. Να βρύςκεται τοποθετημϋνο ςε τροχόλατη βϊςη με χειρολαβό για τη μετακύνηςό του 

15. Να λειτουργεύ με τϊςη δικτύου 220-240V, 50/60Hz. 

16. Ο προμηθευτόσ να διαθϋτει πιςτοποιημϋνουσ από τον καταςκευαςτικό ούκο 

             Σεχνικούσ για τον προςφερόμενο εξοπλιςμό. 

17. Να διαθετει 2 χρονια εγγύηςη 

18. Να κατατεθεύ πρόγραμμα εκπαύδευςησ χειριςτών, ιατρών καθώσ και μηχανικών του 

1. Νοςοκομεύου για την επιςκευό και ςυντόρηςη του εξοπλιςμού. 
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19. Να κατατεθεύ τιμοκατϊλογοσ με τα απαιτούμενα και τα προαιρετικϊ αναλώςιμα. 

20. Να υπϊρχει διαθεςιμοτητα ανταλλακτικών για τουλαχιςτον 10 χρόνια 

21. Να φϋρει CE με την 92/42 περι ιατροτεχνολογικου εξοπλιςμου  

 

 

90. ΝΙΠΣΗΡΑ ΠΛΤΗ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΜΕ ΥΨΣΟΚΤΣΣΑΡΟ 

 

1. Σο υπό προμόθεια εύδοσ να εύναι βιομηχανικόσ παραγωγόσ, προοριζόμενο για νοςοκομειακό 
χρόςη και όχι ιδιοκαταςκευό, κατϊλληλο για χρόςη ςε κρύςιμα τμόματα του Νοςοκομεύου 
(όπωσ ΜΕΘ, Φειρουργεύα κ.λπ.).  

2. Ο νιπτόρασ να εύναι επιτούχιασ ςτόριξησ, μονόσ, διαςτϊςεων 650 x 550 x 400  (MxBxY) 
περύπου. Να εύναι καταςκευαςμϋνοσ από ειδικό ςυμπαγϋσ, μη πορώδεσ, απαραμόρφωτο 
υλικό, χωρύσ αρμούσ, με ομοιογενό ςύςταςη (τύπου Corian). Σο υλικό να μην επιτρϋπει τη 
μετϊδοςη μολύνςεων, να εύναι ϊκαυςτο, ανθεκτικό ςε οξϋα μη ραδιενεργό περιοριςμϋνησ 
ςυντόρηςησ. Να φϋρει πλϊτη 10 cm με τελεύωμα ‘κωβϋ’ για την αποφυγό ςυγκρϊτηςησ 
ςκόνησ και μικροβύων (Να διαθϋτει αντύςτοιχα πιςτοποιητικϊ). 

3. το κϊτω μϋροσ να φϋρει αφαιρούμενο κϊλυμμα των ςωληνώςεων από πρεςαριςτό φύλλο 
αλουμινύου με εποξικό βαφό, ανακυκλώςιμο, ελαφρού βϊρουσ, ανθεκτικό ςτισ κρούςεισ και 
ςτη ςκουριϊ, με ςτρογγυλεμϋνεσ γωνύεσ.  

4. Να φϋρει μπαταρύα θερμού / ψυχρού νερού ενεργοποιούμενη με φωτοκύτταρο. 
5. Ο προμηθευτόσ υποχρεούται να επιςκεφθεύ τουσ χώρουσ ςτουσ οπούουσ θα τοποθετηθούν 

τα υπό προμόθεια εύδη 
6. Να κατατεθεύ με την προςφορϊ το αντύςτοιχο ςχϋδιο από τον καταςκευαςτικό ούκο.  
7. Να παρϋχεται εγγύηςη καλόσ λειτουργύασ για δύο (2) ϋτη και επϊρκεια ανταλλακτικών για 

τουλϊχιςτον δϋκα (10) ϋτη (Να κατατεθεύ βεβαύωςη του εργοςταςύου καταςκευόσ).  
8. Να κατατεθεύ αναλυτικό φύλλο ςυμμόρφωςησ προσ τισ ανωτϋρω τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ με 

αντύςτοιχεσ παραπομπϋσ ςτα επύςημα φυλλϊδια του καταςκευαςτικού ούκου (prospectus, 
product data, manual κλπ).  

9. Να φϋρει CE ςύμφωνα με την 93/42 περύ ιατροτεχνολογικού εξοπλιςμού. Αν το εύδοσ δεν 
αποτελεύ ιατροτεχνολογικό εξοπλιςμό, να κατατεθεύ βεβαύωςη από τον καταςκευαςτικό 
ούκο. 

10. Η προμηθεύτρια εταιρεύα θα πρϋπει απαραύτητα να διαθϋτει πιςτοπούηςη κατϊ ISO 
9001 και ISO 13485 για εμπορύα και τεχνικό υποςτόριξη. (Να κατατεθούν τα απαραύτητα 
πιςτοποιητικϊ) 

11. Σο εύδοσ να εύναι βιομηχανικόσ παραγωγόσ και όχι ιδιοκαταςκευό, και ο 
καταςκευαςτικόσ ούκοσ να εύναι πιςτοποιημϋνοσ με ISO. (Να κατατεθούν τα απαραύτητα 
πιςτοποιητικϊ). 

 

91. ΝΣΟΤΛΑΠΕ 2X0,45X2,5 

 

1. Σα υπό προμόθεια εύδη να εύναι βιομηχανικόσ παραγωγόσ, προοριζόμενα για νοςοκομειακό 
χρόςη και όχι ιδιοκαταςκευϋσ, κατϊλληλα για χρόςη ςε κρύςιμα τμόματα του Νοςοκομεύου 
(όπωσ ΜΕΘ, Φειρουργεύα κ.λπ.).  
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2. Οι ενδεικτικϋσ ςυνολικϋσ διαςτϊςεισ τησ ςύνθεςησ εύναι: 2000 x 500 x 2600 mm (ΜxΒxΤ). Η 
ςύνθεςη να αποτελεύται από ντουλϊπεσ με κλειδαριϊ (τουλϊχιςτον τρεισ). Η μια από τησ 
ντουλϊπεσ εςωτερικϊ να φϋρει τϋςςερα (4) τουλϊχιςτον προςθαφαιρούμενα ρϊφια 
ρυθμιζόμενου ύψουσ. Οι υπόλοιπεσ δυο ντουλϊπεσ να φϋρουν βιτρύνα και εςωτερικϊ να 
φϋρουν ςυνολικϊ κατ’ ελϊχιςτον:  
 Δύο (2) ρϊφια 
 Πϋντε (5) καλϊθια βϊθουσ 50mm, με διαχωριςτικϊ 
 Εννϋα (9) καλϊθια βϊθουσ 100mm με διαχωριςτικϊ 
 Σϋςςερα (4) καλϊθια βϊθουσ 200mm με διαχωριςτικϊ 

Πϊνω από τισ ντουλϊπεσ να υπϊρχουν επιπλϋον ντουλϊπια με εςωτερικό 
προςθαφαιρούμενο ρϊφι. (Οι τελικϋσ διαςτϊςεισ θα καθοριςτούν κατόπιν τελικόσ 
επιμϋτρηςησ ςτον προβλεπόμενο χώρο τοποθϋτηςησ) 

ΣΕΦΝΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ  

3. Σο ςύνολο τησ καταςκευόσ να προςδύδει μονωτικϋσ ιδιότητεσ και να εύναι κατϊλληλο για την 
αποθόκευςη φαρμακευτικών και νοςοκομειακών υλικών. Σα υλικϊ καταςκευόσ να φϋρουν 
πιςτοπούηςη αντιμικροβιακόσ δρϊςησ και εύναι ελεγμϋνα με μεθόδουσ κατϊ DIN (Να 
κατατεθεύ τα αντύςτοιχα πιςτοποιητικϊ). 

4. Σο ςώμα τησ καταςκευόσ να εύναι εςωτερικϊ από πρεςαριςτό υλικό (μοριοςανύδα) πϊχουσ 
20mm, επικαλυμμϋνη αμφύπλευρα με θερμοδιαμορφωμϋνο, μη πορώδεσ πλενόμενο, 
φαινοπλαςτικό υλικό το οπούο να εύναι ανθεκτικό ςτα απολυμαντικϊ και καθαριςτικϊ υγρϊ. 

5. Να φϋρει περιμετρικϊ ελαςτικό παρϋμβυςμα (ελαςτικό τςιμούχα – φούςκα) ςτο κλεύςιμο 
των θυρών για την απορρόφηςη των προςκρούςεων. 

6. Οι πόρτεσ να εύναι καταςκευαςμϋνεσ εξ’ ολοκλόρου από ςυμπαγϋσ πολυμερϋσ υλικό 
πιςτοποιημϋνησ καταςκευόσ, υψηλόσ αντοχόσ, αντιμικροβιακόσ ςύςταςησ, χωρύσ πόρουσ, 
ανθεκτικό ςτισ κρούςεισ, απαραμόρφωτο, βραδύκαυςτο και αναλλούωτο ςτα χημικϊ 
καθαριςμού. (Να κατατεθούν τα απαραύτητα πιςτοποιητικϊ)  

7. Οι πόρτεσ να διαθϋτουν ενςωματωμϋνεσ εργονομικϋσ χειρολαβϋσ για την αποφυγό 
εγκλωβιςμού ρύπων και αποτελεςματικό καθαριςμό.  

8. Όλεσ οι γωνύεσ να διαθϋτουν ςτρογγυλεμϋνα ατραυματικϊ ϊκρα.  
9. Οι πόρτεσ να ϋχουν ϊνοιγμα τουλϊχιςτον μϋχρι 250º. 
10. Να υπϊρχει δυνατότητα επιλογόσ των χρωμϊτων ςτισ πόρτεσ ώςτε να αποτελούν ενιαύο 

ςύνολο με τον περιβϊλλοντα χώρο.  
11. Οι πόρτεσ που φϋρουν βιτρύνα να διαθϋτουν τζϊμι το οπούο ςταθεροποιεύται ςτην πόρτα με 

ςιλικόνη και με ειδικό περιμετρικό πλαςτικό ςτόριξη.  
12. Οι ντουλϊπεσ που θα φϋρουν ρϊφια ςτο εςωτερικό τουσ να διαθϋτουν ρϊγεσ οι οπούεσ μϋςω 

κατϊλληλων ανοξεύδωτων ςτηρύξεων να επιτρϋπουν την τοποθϋτηςη του ραφιού ςτο 
επιθυμητό ύψοσ. Σα ρϊφια να εύναι καταςκευαςμϋνα από υλικό bilaminate. 

13. Οι ντουλϊπεσ που θα φϋρουν καλϊθια ό ςυνδυαςμό καλαθιών και ραφιών, να διαθϋτουν ςτο 
εςωτερικό τουσ ειδικϋσ ςτηρύξεισ από υλικό ABS και όχι τηλεςκοπικούσ οδηγούσ για την 
ευκολότερη απολύμανςό τουσ. Οι ειδικϋσ αυτϋσ ςτηρύξεισ να δϋχονται όλων των ειδών τα 
καλϊθια διαςτϊςεων κατϊ ISO, και μϋςω ειδικών διαμορφωμϋνων stops να εξαςφαλύζουν 
την  ςυγκρϊτηςη  των καλαθιών.  

14. Σα καλϊθια να εύναι καταςκευαςμϋνα από πλαςτικό, ανθεκτικό ςε μηχανικό καταπόνηςη και 
χημικϊ υγρϊ καθαριςμού. Οι διαςτϊςεισ τουσ να εύναι ςύμφωνεσ με το πρότυπο ISO (600 x 
400 mm) και να διατύθενται ςε τρύα (3) βϊθη: 50, 100 και 200mm. το εςωτερικό τουσ να 
φϋρουν προςθαφαιρούμενα ςετ διαχωριςτικών από πλαςτικό υλικό.  

15. Κϊθε ςετ διαχωριςτικών των καλαθιών να αποτελεύται: από ϋνα (1) κϊθετο και δύο (2) 
οριζόντια διαχωριςτικϊ τα οπούα να εύναι καταςκευαςμϋνα από ημιδιαφανϋσ υλικό 
plexiglass και ςτο ςώμα τουσ να φϋρουν εγκοπϋσ για την καλύτερη ταξινόμηςη των υλικών.   

16. Σα καλϊθια να ςυνεργϊζονται με τισ υπόλοιπεσ ντουλϊπεσ εντόσ τησ Μονϊδασ.  
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17. Η ςτόριξη τησ ςύνθεςησ να γύνεται ςε ανθεκτικϋσ βϊςεισ (να περιγραφούν). 
 

ΛΟΙΠΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

18. Ο προμηθευτόσ υποχρεούται να επιςκεφθεύ τουσ χώρουσ ςτουσ οπούουσ θα τοποθετηθούν 
τα υπό προμόθεια εύδη. 

19. Να κατατεθεύ με την προςφορϊ το αντύςτοιχο ςχϋδιο από τον καταςκευαςτικό ούκο.  
 

20. Να παρϋχεται εγγύηςη καλόσ λειτουργύασ για δύο (2) ϋτη και επϊρκεια ανταλλακτικών για 
τουλϊχιςτον δϋκα (10) ϋτη (Να κατατεθεύ βεβαύωςη του εργοςταςύου καταςκευόσ).  

21. Να κατατεθεύ αναλυτικό φύλλο ςυμμόρφωςησ προσ τισ ανωτϋρω τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ με 
αντύςτοιχεσ παραπομπϋσ ςτα επύςημα φυλλϊδια του καταςκευαςτικού ούκου (prospectus, 
product data, manual κλπ).   

22. Να φϋρει CE ςύμφωνα με την 93/42 περύ ιατροτεχνολογικού εξοπλιςμού. Αν το εύδοσ δεν 
αποτελεύ ιατροτεχνολογικό εξοπλιςμό, να κατατεθεύ βεβαύωςη από τον καταςκευαςτικό 
ούκο. 

23. Η προμηθεύτρια εταιρεύα θα πρϋπει απαραύτητα να διαθϋτει πιςτοπούηςη κατϊ ISO 9001 και 
ISO 13485 για εμπορύα και τεχνικό υποςτόριξη. (Να κατατεθούν τα απαραύτητα 
πιςτοποιητικϊ) 

24. Σο εύδοσ να εύναι βιομηχανικόσ παραγωγόσ και όχι ιδιοκαταςκευό, και ο καταςκευαςτικόσ 
ούκοσ να εύναι πιςτοποιημϋνοσ με ISO. (Να κατατεθούν τα απαραύτητα πιςτοποιητικϊ) 

92. ΤΝΘΕΗ ΕΡΜΑΡΙΨΝ ΓΙΑ ΣΗ ΝΟΗΛΕΙΑ 

 

1. Σα υπό προμόθεια εύδη να εύναι βιομηχανικόσ παραγωγόσ, προοριζόμενα για νοςοκομειακό 
χρόςη και όχι ιδιοκαταςκευϋσ, κατϊλληλα για χρόςη ςε κρύςιμα τμόματα του Νοςοκομεύου 
(όπωσ ΜΕΘ, Φειρουργεύα κ.λπ 

2. Οι ενδεικτικϋσ ςυνολικϋσ διαςτϊςεισ τησ ςύνθεςησ εύναι: 2800 x 700 x 900/650 mm (ΜxΒxΤ). 
Η ςύνθεςη να αποτελεύται από:  

 Πϊγκο εργαςύασ με νεροχύτη, ο οπούοσ ςτο κϊτω μϋροσ να φϋρει  ντουλϊπια με 
εςωτερικό προςθαφαιρούμενο ρϊφι και μια ςυρταριϋρα με τϋςςερα (4) τουλϊχιςτον 
ςυρτϊρια. 

 Αντύςτοιχα κρεμαςτϊ ντουλϊπια πϊνω από το πϊγκο εργαςύασ, βϊθουσ 350mm, με 
εςωτερικό προςθαφαιρούμενο ρϊφι.    

(Οι τελικϋσ διαςτϊςεισ θα καθοριςτούν κατόπιν τελικόσ επιμϋτρηςησ ςτον προβλεπόμενο χώρο 
τοποθϋτηςησ) 

ΠΑΓΚΟ ΕΡΓΑΙΑ / ΝΕΡΟΦΤΣΗ  

1. Η επιφϊνεια του πϊγκου εργαςύασ και ο νεροχύτησ να εύναι καταςκευαςμϋνα από ειδικό 
ςυμπαγϋσ, μη πορώδεσ, απαραμόρφωτο υλικό, χωρύσ αρμούσ, με ομοιογενό ςύςταςη 
(τύπου Corian). Σο υλικό να μην επιτρϋπει τη μετϊδοςη μολύνςεων, να εύναι ϊκαυςτο, 
ανθεκτικό ςε οξϋα μη ραδιενεργό περιοριςμϋνησ ςυντόρηςησ. Να φϋρει πλϊτη 10 cm με 
τελεύωμα ‘κωβϋ’ για την αποφυγό ςυγκρϊτηςησ ςκόνησ και μικροβύων (Να διαθϋτει 
αντύςτοιχα πιςτοποιητικϊ). 

2. Η μπαταρύα θερμού / ψυχρού νερού να εύναι ενεργοποιούμενη μϋςω αγκώνα. 
 

ΣΕΦΝΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ  

1. Σο ςύνολο τησ καταςκευόσ να προςδύδει μονωτικϋσ ιδιότητεσ και να εύναι κατϊλληλο 
για την αποθόκευςη φαρμακευτικών και νοςοκομειακών υλικών. Σα υλικϊ καταςκευόσ 
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να φϋρουν πιςτοπούηςη αντιμικροβιακόσ δρϊςησ και εύναι ελεγμϋνα με μεθόδουσ κατϊ 
DIN (Να κατατεθούν τα αντύςτοιχα πιςτοποιητικϊ). 

2. Σο ςώμα τησ καταςκευόσ να εύναι εςωτερικϊ από πρεςαριςτό υλικό (μοριοςανύδα) 
πϊχουσ 20mm, επικαλυμμϋνη αμφύπλευρα με θερμοδιαμορφωμϋνο, μη πορώδεσ 
πλενόμενο, φαινοπλαςτικό υλικό το οπούο να εύναι ανθεκτικό ςτα απολυμαντικϊ και 
καθαριςτικϊ υγρϊ. 

3. Να φϋρει περιμετρικϊ ελαςτικό παρϋμβυςμα (ελαςτικό τςιμούχα – φούςκα) ςτο 
κλεύςιμο των ςυρταριών και ςτισ πόρτεσ των ντουλαπιών για την απορρόφηςη των 
προςκρούςεων. 

4. Οι πόρτεσ και μετώπεσ να εύναι καταςκευαςμϋνεσ εξ’ ολοκλόρου από ςυμπαγϋσ 
πολυμερϋσ υλικό πιςτοποιημϋνησ καταςκευόσ, υψηλόσ αντοχόσ, αντιμικροβιακόσ 
ςύςταςησ, χωρύσ πόρουσ, ανθεκτικό ςτισ κρούςεισ, απαραμόρφωτο, βραδύκαυςτο και 
αναλλούωτο ςτα χημικϊ καθαριςμού. (Να κατατεθούν τα απαραύτητα πιςτοποιητικϊ)  

5. Οι πόρτεσ και οι μετώπεσ να διαθϋτουν ενςωματωμϋνεσ εργονομικϋσ χειρολαβϋσ για την 
αποφυγό εγκλωβιςμού ρύπων και αποτελεςματικό καθαριςμό.  

6. Όλεσ οι γωνύεσ να διαθϋτουν ςτρογγυλεμϋνα ατραυματικϊ ϊκρα.  
7. Οι πόρτεσ να ϋχουν ϊνοιγμα τουλϊχιςτον μϋχρι 250º. 
8. Να υπϊρχει δυνατότητα επιλογόσ των χρωμϊτων ςτισ πόρτεσ / μετώπεσ ώςτε να 

αποτελούν ενιαύο ςύνολο με τον περιβϊλλοντα χώρο.  
9. Η ςτόριξη τησ επιδαπϋδιασ ςύνθεςησ να γύνεται ςε ανθεκτικϋσ βϊςεισ (να περιγραφούν). 
10. Η ανϊρτηςη των κρεμαςτών ντουλαπιών να εύναι αφανόσ με αναρτόρεσ που ςυντεύνουν 

ςτην ακριβό ςτόριξη τησ καταςκευόσ. 
 

ΛΟΙΠΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

1. Ο προμηθευτόσ υποχρεούται να επιςκεφθεύ τουσ χώρουσ ςτουσ οπούουσ θα 
τοποθετηθούν τα υπό προμόθεια εύδη. 

 

2. Να κατατεθεύ με την προςφορϊ το αντύςτοιχο ςχϋδιο από τον καταςκευαςτικό ούκο.  
 

3. Να παρϋχεται εγγύηςη καλόσ λειτουργύασ για δύο (2) ϋτη και επϊρκεια ανταλλακτικών 
για τουλϊχιςτον δϋκα (10) ϋτη (Να κατατεθεύ βεβαύωςη του εργοςταςύου καταςκευόσ).  
 

4. Να κατατεθεύ αναλυτικό φύλλο ςυμμόρφωςησ προσ τισ ανωτϋρω τεχνικϋσ 
προδιαγραφϋσ με αντύςτοιχεσ παραπομπϋσ ςτα επύςημα φυλλϊδια του 
καταςκευαςτικού ούκου (prospectus, product data, manual κλπ).  
 

5.  Να φϋρει CE ςύμφωνα με την 93/42 περύ ιατροτεχνολογικού εξοπλιςμού. Αν το εύδοσ 
δεν αποτελεύ ιατροτεχνολογικό εξοπλιςμό, να κατατεθεύ βεβαύωςη από τον 
καταςκευαςτικό ούκο. 

6. Η προμηθεύτρια εταιρεύα θα πρϋπει απαραύτητα να διαθϋτει πιςτοπούηςη κατϊ ISO 
9001 και ISO 13485 για εμπορύα και τεχνικό υποςτόριξη. (Να κατατεθούν τα 
απαραύτητα πιςτοποιητικϊ) 

7. Σο εύδοσ να εύναι βιομηχανικόσ παραγωγόσ και όχι ιδιοκαταςκευό, και ο 
καταςκευαςτικόσ ούκοσ να εύναι πιςτοποιημϋνοσ με ISO. (Να κατατεθούν τα απαραύτητα 
πιςτοποιητικϊ) 
 

93.  ΤΝΘΕΗ ΡΑΥΙΕΡΑ ΛΙΝΟΘΗΚΗ 
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1. Η ςύνθεςη να αποτελεύται από ςυςτόματα ραφιών τύπου dexion κατϊλληλων διαςτϊςεων 
ώςτε να καλύψουν επαρκώσ το χώρο τησ λινοθόκησ. Ενδεικτικϋσ διαςτϊςεισ: 
2800+2000+1200 x 400/500 x 2000 (MxBxY).  

2. Να φϋρει ςκελετό αλουμινύου με ρϊφια από ανθεκτικό πλαςτικό υλικό.   
3. Να εύναι ελαφριϊ, υψηλόσ αντοχόσ ςτη διϊβρωςη και ςε ακραύεσ θερμοκραςύεσ.  
4. Να εύναι υψηλόσ αντοχόσ ςε μεγϊλο βϊροσ (να αναφερθεύ).  
5. Να φϋρει τϋςςερα (4) ρϊφια με δυνατότητα τοποθϋτηςησ ςε διϊφορα ύψη (ανϊ 100mm 

περύπου). Σα ρϊφια να ϋχουν αντιμικροβιακό ςύςταςη η οπούα να εξαςφαλύζει προςταςύα 
ενϊντια ςε μεγϊλο εύροσ βακτηρύων (όπωσ MRSA, E-Coli, Salmonella κ.λπ.). Να περιγραφεύ.  

6. Να εύναι ιδανικό για θαλϊμουσ εντατικόσ φροντύδασ και χώρουσ που απαιτούν υψηλϊ 
πρότυπα ελϋγχου λοιμώξεων. 

7. Tα ρϊφια να μπορούν εύκολα να αφαιρεθούν και να πλυθούν ακόμη και ςε υψηλϋσ 
θερμοκραςύεσ.  

8. Να φϋρει όλα τα απαιτούμενα εξαρτόματα ςτόριξησ ςτερϋωςησ και ςύνδεςησ. 
9. Ο προμηθευτόσ υποχρεούται να επιςκεφθεύ τουσ χώρουσ ςτουσ οπούουσ θα τοποθετηθούν 

τα υπό προμόθεια εύδη 
10. Να παρϋχεται εγγύηςη καλόσ λειτουργύασ για δύο (2) ϋτη και επϊρκεια ανταλλακτικών για 

τουλϊχιςτον δϋκα (10) ϋτη. (Να κατατεθεύ βεβαύωςη του εργοςταςύου καταςκευόσ).  
11. Να κατατεθεύ αναλυτικό φύλλο ςυμμόρφωςησ προσ τισ ανωτϋρω τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ με 

αντύςτοιχεσ παραπομπϋσ ςτα επύςημα φυλλϊδια του καταςκευαςτικού ούκου (prospectus, 
product data, manual κλπ).   

12. Η προμηθεύτρια εταιρεύα θα πρϋπει απαραύτητα να διαθϋτει πιςτοπούηςη  
13. Να φϋρει CE ςύμφωνα με την 93/42 περύ ιατροτεχνολογικού εξοπλιςμού. Αν το εύδοσ δεν 

αποτελεύ ιατροτεχνολογικό εξοπλιςμό, να κατατεθεύ βεβαύωςη από τον καταςκευαςτικό 
ούκο. 

14. Η προμηθεύτρια εταιρεύα θα πρϋπει απαραύτητα να διαθϋτει πιςτοπούηςη κατϊ ISO 9001 και 
ISO 13485 για εμπορύα και τεχνικό υποςτόριξη. (Να κατατεθούν τα απαραύτητα 
πιςτοποιητικϊ) 

15. Σο εύδοσ να εύναι βιομηχανικόσ παραγωγόσ και όχι ιδιοκαταςκευό, και ο καταςκευαςτικόσ 
ούκοσ να εύναι πιςτοποιημϋνοσ με ISO. (Να κατατεθούν τα απαραύτητα πιςτοποιητικϊ) 

 

 

95.  ΣΡΟΦΗΛΑΣΗ ΣΡΑΠΕΖΟΣΟΤΑΛΕΣΑ 

 

1. Σραπεζοτουαλϋτα μεταβλητού ύψουσ από 80 cm ϋωσ 110 cm περύπου, με δυνατότητα 
περιςτροφόσ και οριζόντιασ μετατόπιςησ προσ το κϋντρο τησ κλύνησ.  

2. Η επιφϊνεια εργαςύασ να εύναι καταςκευαςμϋνη από θερμοδιαμορφωμϋνο πλαςτικό, 
διαςτϊςεων 60 x 40 cm περύπου, ανθεκτικό ςτισ χρωςτικϋσ ουςύεσ και να φϋρει 
ενςωματωμϋνο προςτατευτικό τούχωμα (γεύςο) περιμετρικϊ. 

3. Να ϋχει δυνατότητα κϊθετησ αναδύπλωςησ για την φύλαξό τησ 
4. Ο ςκελετόσ να εύναι από βαμμϋνο χϊλυβα ανθεκτικόσ καταςκευόσ. 
5. τη βϊςη να φϋρει τϋςςερισ (4) διπλούσ περιςτρεφόμενουσ τροχούσ διαμϋτρου 75mm 

περύπου. 
6. Να παρϋχεται εγγύηςη καλόσ λειτουργύασ για δύο (2) ϋτη και επϊρκεια ανταλλακτικών 

για τουλϊχιςτον δϋκα (10) ϋτη. (Να κατατεθεύ βεβαύωςη του εργοςταςύου καταςκευόσ).  
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7. Να κατατεθεύ αναλυτικό φύλλο ςυμμόρφωςησ προσ τισ ανωτϋρω τεχνικϋσ 
προδιαγραφϋσ με αντύςτοιχεσ παραπομπϋσ ςτα επύςημα φυλλϊδια του 
καταςκευαςτικού ούκου (prospectus, product data, manual κλπ).  

8. Να φϋρει CE ςύμφωνα με την 93/42 περύ ιατροτεχνολογικού εξοπλιςμού. Αν το εύδοσ 
δεν αποτελεύ ιατροτεχνολογικό εξοπλιςμό, να κατατεθεύ βεβαύωςη από τον 
καταςκευαςτικό ούκο. 

9. Η προμηθεύτρια εταιρεύα θα πρϋπει απαραύτητα να διαθϋτει πιςτοπούηςη κατϊ ISO 
9001 και ISO 13485 για εμπορύα και τεχνικό υποςτόριξη. (Να κατατεθούν τα 
απαραύτητα πιςτοποιητικϊ) 

10. Σο εύδοσ να εύναι βιομηχανικόσ παραγωγόσ και όχι ιδιοκαταςκευό, και ο 
καταςκευαςτικόσ ούκοσ να εύναι πιςτοποιημϋνοσ με ISO. (Να κατατεθούν τα απαραύτητα 
πιςτοποιητικϊ) 

 

 

96. ΣΡΟΦΗΛΑΣΟ ΑΛΛΑΓΨΝ 

 

1. Σο ςώμα του τροχόλατου να εύναι εξολοκλόρου καταςκευαςμϋνο από ανακυκλώςιμο 
πλαςτικό υλικό.  

2. Να εύναι εξολοκλόρου πλενόμενο και απολυμαινόμενο και να ϋχει ςτρογγυλεμϋνεσ ϊκρεσ για 
τον εύκολο καθαριςμό του. 

3. Να φϋρει ενςωματωμϋνη εργονομικό χειρολαβό ωθόςεωσ και ςτισ γωνύεσ τησ βϊςησ του 
προςκρουςτόρα για την εξομϊλυνςη των κραδαςμών. 

4. Η επιφϊνεια εργαςύασ να ϋχει διαςτϊςεισ 70x40 cm περύπου. Να διαθϋτει επιπλϋον ςυρόμενη 
επιφϊνεια γραψύματοσ διαςτϊςεων 35x35 cm περύπου.  

5. Η επιφϊνεια εργαςύασ να φϋρει από τισ τρεισ πλευρϋσ τησ προςτατευτικό γεύςο. 
6. Σο τροχόλατο να φϋρει ςυνδυαςμό τεςςϊρων (4) ςυρταριών, εκ των οπούων τρύα (3) 

ςυρτϊρια βϊθουσ 100 mm περύπου και ϋνα (1) ςυρτϊρι μεγαλύτερου βϊθουσ 300mm 
περύπου, για τη φύλαξη ογκωδών αντικειμϋνων, π.χ. φιϊλεσ ορών. Σα τρύα μικρότερα 
ςυρτϊρια να φϋρουν ςτο εςωτερικό τουσ προςθαφαιρούμενα ςετ διαχωριςτικών. 

7. Σα ςυρτϊρια να εύναι προςθαφαιρούμενα και να φϋρουν ενςωματωμϋνεσ χειρολαβϋσ ςτισ 
μετώπεσ. 

8. Σο τροχόλατο να ςυνοδεύεται με: 
 διανομϋα φαρμϊκων – ςυριγγών με δϋκα ανακλινόμενεσ θόκεσ 
 κϊδο απορριμμϊτων χωρητικότητασ 15 lt περύπου  
 ςτόριξη κουτιού αιχμηρών, ρυθμιζόμενη 
 ςτατώ ορού με δύο (2) ϊγκιςτρα  
 θόκη κουτιού γαντιών 

9. Διαςτϊςεισ ςώματοσ τροχόλατου (ςυμπ/νων τροχών, χειρολαβών και προςκρουςτόρων) ςε 
cm περύπου: 100x60x100 (ΜxBxY). 

10. τη βϊςη του να φϋρει τϋςςερισ (4) περιςτρεφόμενουσ τροχούσ διαμϋτρου 125 mm περύπου 
εκ των οπούων οι δύο με φρϋνο και τουλϊχιςτον ο ϋνασ αντιςτατικόσ. 

11. Να παρϋχεται εγγύηςη καλόσ λειτουργύασ για δύο (2) ϋτη και επϊρκεια ανταλλακτικών για 
τουλϊχιςτον δϋκα (10) ϋτη. (Να κατατεθεύ βεβαύωςη του εργοςταςύου καταςκευόσ).  

12. Να κατατεθεύ αναλυτικό φύλλο ςυμμόρφωςησ προσ τισ ανωτϋρω τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ με 
αντύςτοιχεσ παραπομπϋσ ςτα επύςημα φυλλϊδια του καταςκευαςτικού ούκου (prospectus, 
product data, manual κλπ).   
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13. Να φϋρει CE ςύμφωνα με την 93/42 περύ ιατροτεχνολογικού εξοπλιςμού. Αν το εύδοσ δεν 
αποτελεύ ιατροτεχνολογικό εξοπλιςμό, να κατατεθεύ βεβαύωςη από τον καταςκευαςτικό 
ούκο. 

14. Η προμηθεύτρια εταιρεύα θα πρϋπει απαραύτητα να διαθϋτει πιςτοπούηςη κατϊ ISO 9001 και 
ISO 13485 για εμπορύα και τεχνικό υποςτόριξη. (Να κατατεθούν τα απαραύτητα 
πιςτοποιητικϊ) 

15. Σο εύδοσ να εύναι βιομηχανικόσ παραγωγόσ και όχι ιδιοκαταςκευό, και ο καταςκευαςτικόσ 
ούκοσ να εύναι πιςτοποιημϋνοσ με ISO. (Να κατατεθούν τα απαραύτητα πιςτοποιητικϊ) 
 

97. ΣΡΟΦΗΛΑΣΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΨΝ 

 

 

1. Σο τροχόλατο καρότςι να εύναι κατϊλληλο για ςυλλογό απορριμμϊτων.  
2. Να διαθϋτει ειδικϊ διαμορφωμϋνα ςτεφϊνια καθώσ και βϊςη για τη ςτόριξη δύο (2)  ςϊκων. 
3. Να εύναι καταςκευαςμϋνο εξολοκλόρου από ανοξεύδωτο χαλύβδινο ςωλόνα, με υψηλό 

αντοχό ςτα απολυμαντικϊ. 
4. Οι ςϊκοι να καλύπτονται από καπϊκια από θερμοδιαμορφωμϋνο πολυμερϋσ, τα οπούα να 

ανοιγοκλεύνουν με πεντϊλ. Σα καπϊκια να ϋχουν ςύςτημα αθόρυβου κλειςύματοσ και επύςησ 
να διατύθενται ςε διϊφορα χρώματα.   

5. Να διαθϋτει επιπλϋον ειδικό βϊςη για την αςφαλό ςτόριξη των ςϊκων.   
6. Να διαθϋτει τϋςςερισ (4) περιςτρεφόμενουσ τροχούσ διαμϋτρου 75mm, εκ των οπούων οι δύο 

(2) με φρϋνο. Να φϋρει επιπλϋον τϋςςερισ (4) ελαςτικούσ προςκρουςτόρεσ ςτισ γωνύεσ. 
7. Εξωτερικϋσ διαςτϊςεισ: 750 x 500 x 900mm (MxΒxY) περύπου. 
8. Να παρϋχεται εγγύηςη καλόσ λειτουργύασ για δύο (2) ϋτη και επϊρκεια ανταλλακτικών για 

τουλϊχιςτον δϋκα (10) ϋτη. (Να κατατεθεύ βεβαύωςη του εργοςταςύου καταςκευόσ).  
9. Να κατατεθεύ αναλυτικό φύλλο ςυμμόρφωςησ προσ τισ ανωτϋρω τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ με 

αντύςτοιχεσ παραπομπϋσ ςτα επύςημα φυλλϊδια του καταςκευαςτικού ούκου (prospectus, 
product data, manual κλπ).   

10.  Να φϋρει CE ςύμφωνα με την 93/42 περύ ιατροτεχνολογικού εξοπλιςμού. Αν το εύδοσ δεν 
αποτελεύ ιατροτεχνολογικό εξοπλιςμό, να κατατεθεύ βεβαύωςη από τον καταςκευαςτικό 
ούκο. 

11. Η προμηθεύτρια εταιρεύα θα πρϋπει απαραύτητα να διαθϋτει πιςτοπούηςη κατϊ ISO 9001 και 
ISO 13485 για εμπορύα και τεχνικό υποςτόριξη. (Να κατατεθούν τα απαραύτητα 
πιςτοποιητικϊ) 

12. Σο εύδοσ να εύναι βιομηχανικόσ παραγωγόσ και όχι ιδιοκαταςκευό, και ο καταςκευαςτικόσ 
ούκοσ να εύναι πιςτοποιημϋνοσ με ISO. (Να κατατεθούν τα απαραύτητα πιςτοποιητικϊ) 
 

 

99. ΣΡΟΦΗΛΑΣΟ ΚΑΡΠΑ 

 

 

1. Σο ςώμα του τροχόλατου να εύναι εξολοκλόρου καταςκευαςμϋνο από ανακυκλώςιμο 
πλαςτικό υλικό.  

2. Να εύναι εξολοκλόρου πλενόμενο και απολυμαινόμενο και να ϋχει ςτρογγυλεμϋνεσ ϊκρεσ 
για τον εύκολο καθαριςμό του. 

3. Να φϋρει ενςωματωμϋνη εργονομικό χειρολαβό ωθόςεωσ και ςτισ γωνύεσ τησ βϊςησ του 
προςκρουςτόρα για την εξομϊλυνςη των κραδαςμών. 
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4. Η επιφϊνεια εργαςύασ να ϋχει διαςτϊςεισ 70x40 cm περύπου. Να διαθϋτει επιπλϋον 
ςυρόμενη επιφϊνεια γραψύματοσ διαςτϊςεων 35x35 cm περύπου.  

5. Η επιφϊνεια εργαςύασ να φϋρει από τισ τρεισ πλευρϋσ τησ προςτατευτικό γεύςο. 
6. Σο τροχόλατο να φϋρει ςυνδυαςμό πϋντε (5) ςυρταριών βϊθουσ από 100-150 mm 

περύπου. Σα ςυρτϊρια να εύναι προςθαφαιρούμενα και να φϋρουν ενςωματωμϋνεσ 
χειρολαβϋσ ςτισ μετώπεσ.  

7. Σο τροχόλατο να ςυνοδεύεται με: 
 ρϊφι ςτόριξησ ςυςκευών / απινιδωτό 
 ςτατώ ορού με δύο (2) ϊγκιςτρα  
 κϊδο απορριμμϊτων χωρητικότητασ 15 lt περύπου  
 ςτόριξη κουτιού αιχμηρών, ρυθμιζόμενη 
 πλϊκα καρδιακών μαλϊξεων  
 ρϊφι ςτόριξησ αναπνευςτόρα 
 θόκη φιϊλησ οξυγόνου  
 θόκη καθετόρων 
 πλευρικό ανακλινόμενη θόκη  

8. Διαςτϊςεισ ςώματοσ τροχόλατου (ςυμπ/νων τροχών, χειρολαβών και 
προςκρουςτόρων) ςε cm περύπου: 100x60x100 (ΜxBxY). 

9. τη βϊςη του να φϋρει τϋςςερισ (4) περιςτρεφόμενουσ τροχούσ διαμϋτρου 125 mm 
περύπου εκ των οπούων οι δύο με φρϋνο και τουλϊχιςτον ο ϋνασ αντιςτατικόσ. 

10. Να παρϋχεται εγγύηςη καλόσ λειτουργύασ για δύο (2) ϋτη και επϊρκεια ανταλλακτικών 
για τουλϊχιςτον δϋκα (10) ϋτη. (Να κατατεθεύ βεβαύωςη του εργοςταςύου καταςκευόσ).  

11. Να κατατεθεύ αναλυτικό φύλλο ςυμμόρφωςησ προσ τισ ανωτϋρω τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ 
με αντύςτοιχεσ παραπομπϋσ ςτα επύςημα φυλλϊδια του καταςκευαςτικού ούκου 
(prospectus, product data, manual κλπ).   

12. Να φϋρει CE ςύμφωνα με την 93/42 περύ ιατροτεχνολογικού εξοπλιςμού. Αν το εύδοσ δεν 
αποτελεύ ιατροτεχνολογικό εξοπλιςμό, να κατατεθεύ βεβαύωςη από τον καταςκευαςτικό 
ούκο. 

13. Η προμηθεύτρια εταιρεύα θα πρϋπει απαραύτητα να διαθϋτει πιςτοπούηςη κατϊ ISO 9001 
και ISO 13485 για εμπορύα και τεχνικό υποςτόριξη. (Να κατατεθούν τα απαραύτητα 
πιςτοποιητικϊ) 

14. Σο εύδοσ να εύναι βιομηχανικόσ παραγωγόσ και όχι ιδιοκαταςκευό, και ο 
καταςκευαςτικόσ ούκοσ να εύναι πιςτοποιημϋνοσ με ISO. (Να κατατεθούν τα απαραύτητα 
πιςτοποιητικϊ) 

 

 

100. ΣΡΟΦΗΛΑΣΟ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΚΑΘΑΡΟΤ ΙΜΑΣΙΜΟΤ 

 

1. Σο τροχόλατο να εύναι εξολοκλόρου καταςκευαςμϋνο από ανοδιωμϋνο αλουμύνιο.  
2. Να εύναι ςταθερόσ, ελαφριϊσ καταςκευόσ, κατϊλληλο για μεταφορϊ και φύλαξη καθαρού 

ιματιςμού.  
3. Να διαθϋτει δύο (2) εξωτερικϋσ εργονομικϋσ χειρολαβϋσ προώθηςησ και περιμετρικϊ ςτη 

βϊςη του ελαςτικό προςκρουςτόρα για την ϊνετη και αςφαλό μετακύνηςό του. 
4. Να φϋρει δύο (2) πόρτεσ πλόρωσ ανοιγόμενεσ, με ςύςτημα ςταθεροπούηςησ μϋςω μαγνότη 

ςτην πλόρωσ ανοιχτό τουσ θϋςη,  ενώ ςτο εςωτερικό να φϋρει δύο (2) περύπου ρϊφια. 
5. τη βϊςη να φϋρει τϋςςερισ (4) τροχούσ διαμϋτρου 200mm περύπου εκ των οπούων οι δύο 

(2) με φρϋνο.  
6. Οι ςυνολικϋσ διαςτϊςεισ του να εύναι περύπου: 1200 x 600 x 1800 mm (ΜxΒxΤ). 
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7. Να παρϋχεται εγγύηςη καλόσ λειτουργύασ για δύο (2) ϋτη και επϊρκεια ανταλλακτικών για 
τουλϊχιςτον δϋκα (10) ϋτη. (Να κατατεθεύ βεβαύωςη του εργοςταςύου καταςκευόσ).  

8. Να κατατεθεύ αναλυτικό φύλλο ςυμμόρφωςησ προσ τισ ανωτϋρω τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ με 
αντύςτοιχεσ παραπομπϋσ ςτα επύςημα φυλλϊδια του καταςκευαςτικού ούκου (prospectus, 
product data, manual κλπ).   

9. Να φϋρει CE ςύμφωνα με την 93/42 περύ ιατροτεχνολογικού εξοπλιςμού. Αν το εύδοσ δεν 
αποτελεύ ιατροτεχνολογικό εξοπλιςμό, να κατατεθεύ βεβαύωςη από τον καταςκευαςτικό 
ούκο. 

10. Η προμηθεύτρια εταιρεύα θα πρϋπει απαραύτητα να διαθϋτει πιςτοπούηςη κατϊ ISO 9001 και 
ISO 13485 για εμπορύα και τεχνικό υποςτόριξη. (Να κατατεθούν τα απαραύτητα 
πιςτοποιητικϊ) 

11. Σο εύδοσ να εύναι βιομηχανικόσ παραγωγόσ και όχι ιδιοκαταςκευό, και ο καταςκευαςτικόσ 
ούκοσ να εύναι πιςτοποιημϋνοσ με ISO. (Να κατατεθούν τα απαραύτητα πιςτοποιητικϊ) 

 

102. ΣΡΟΦΗΛΑΣΟ ΤΛΛΟΓΗ ΑΚΑΘΑΡΣΟΤ ΙΜΑΣΙΜΟΤ 

 

 

      Σροχόλατο καρότςι να εύναι κατϊλληλο για ςυλλογό ακϊθαρτου ιματιςμού.  
1. Να διαθϋτει ειδικϊ διαμορφωμϋνα ςτεφϊνια καθώσ και βϊςη για τη ςτόριξη δύο (2)  ςϊκων. 
2. Να εύναι καταςκευαςμϋνο εξολοκλόρου από ανοξεύδωτο χαλύβδινο ςωλόνα, με υψηλό αντοχό ςτα 

απολυμαντικϊ. 
3. Οι ςϊκοι να καλύπτονται από καπϊκια από θερμοδιαμορφωμϋνο πολυμερϋσ, τα οπούα να 

ανοιγοκλεύνουν με πεντϊλ. Σα καπϊκια να ϋχουν ςύςτημα αθόρυβου κλειςύματοσ και επύςησ να 
διατύθενται ςε διϊφορα χρώματα.   

4. Να διαθϋτει επιπλϋον ειδικό βϊςη για την αςφαλό ςτόριξη των ςϊκων.   
5. Να διαθϋτει τϋςςερισ (4) περιςτρεφόμενουσ τροχούσ διαμϋτρου 75mm, εκ των οπούων οι δύο (2) 

με φρϋνο. Να φϋρει επιπλϋον τϋςςερισ (4) ελαςτικούσ προςκρουςτόρεσ ςτισ γωνύεσ. 
6. Εξωτερικϋσ διαςτϊςεισ: 750 x 500 x 900mm (MxΒxY) περύπου. 
7. Να παρϋχεται εγγύηςη καλόσ λειτουργύασ για δύο (2) ϋτη και επϊρκεια ανταλλακτικών για 

τουλϊχιςτον δϋκα (10) ϋτη. (Να κατατεθεύ βεβαύωςη του εργοςταςύου καταςκευόσ).  
8. Να κατατεθεύ αναλυτικό φύλλο ςυμμόρφωςησ προσ τισ ανωτϋρω τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ με 

αντύςτοιχεσ παραπομπϋσ ςτα επύςημα φυλλϊδια του καταςκευαςτικού ούκου (prospectus, product 
data, manual κλπ).   

9. Να παρϋχεται εγγύηςη καλόσ λειτουργύασ για δύο (2) ϋτη και επϊρκεια ανταλλακτικών για 
τουλϊχιςτον δϋκα (10) ϋτη 

10. Να φϋρει CE ςύμφωνα με την 93/42 περύ ιατροτεχνολογικού εξοπλιςμού. Αν το εύδοσ δεν 
αποτελεύ ιατροτεχνολογικό εξοπλιςμό, να κατατεθεύ βεβαύωςη από τον καταςκευαςτικό ούκο. 

11. Η προμηθεύτρια εταιρεύα θα πρϋπει απαραύτητα να διαθϋτει πιςτοπούηςη κατϊ ISO 9001 και 
ISO 13485 για εμπορύα και τεχνικό υποςτόριξη. (Να κατατεθούν τα απαραύτητα πιςτοποιητικϊ) 

12. Σο εύδοσ να εύναι βιομηχανικόσ παραγωγόσ και όχι ιδιοκαταςκευό, και ο καταςκευαςτικόσ ούκοσ 
να εύναι πιςτοποιημϋνοσ με ISO. (Να κατατεθούν τα απαραύτητα πιςτοποιητικϊ) 

 

 

103. ΣΡΟΦΗΛΑΣΟ MAYO 
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1. Σο τροχόλατο να εύναι μεταβλητού ύψουσ υδραυλικϊ μϋςω ποδομοχλού. 
2. Διαςτϊςεισ: 65 x 45 x 90 ϋωσ 130 μεταβολό ύψουσ περύπου.  
3. Η κολώνα ανύψωςησ να βρύςκεται ςτην μύα πλευρϊ και να επιτρϋπει την κύνηςη του τροχηλϊτου 

πϊνω από το χειρουργικό τραπϋζι. 
4. Η επιφϊνεια εργαλειοδοςύασ να εύναι προςθαφαιρούμενη, καταςκευαςμϋνη από ανοξεύδωτο 

χϊλυβα AISI 304, διαςτϊςεων 65 x 45 cm περύπου. 
5. To τροχόλατο να εύναι ςτο ςύνολο του καταςκευαςμϋνο από ςωλόνεσ οβϊλ ό κυλινδρικόσ 

διατομόσ και να καθαρύζεται – απολυμαύνεται εύκολα. 
6. τη βϊςη να φϋρει τϋςςερισ (4) περιςτρεφόμενουσ, αντιςτατικούσ τροχούσ διαμϋτρου 60mm 

περύπου.   
7. Να παρϋχεται εγγύηςη καλόσ λειτουργύασ για δύο (2) ϋτη και επϊρκεια ανταλλακτικών για 

τουλϊχιςτον δϋκα (10) ϋτη. (Να κατατεθεύ βεβαύωςη του εργοςταςύου καταςκευόσ).  
8. Να κατατεθεύ αναλυτικό φύλλο ςυμμόρφωςησ προσ τισ ανωτϋρω τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ με 

αντύςτοιχεσ παραπομπϋσ ςτα επύςημα φυλλϊδια του καταςκευαςτικού ούκου (prospectus, 
product data, manual κλπ).   

9. Να φϋρει CE ςύμφωνα με την 93/42 περύ ιατροτεχνολογικού εξοπλιςμού. Αν το εύδοσ δεν 
αποτελεύ ιατροτεχνολογικό εξοπλιςμό, να κατατεθεύ βεβαύωςη από τον καταςκευαςτικό ούκο. 

10. Η προμηθεύτρια εταιρεύα θα πρϋπει απαραύτητα να διαθϋτει πιςτοπούηςη κατϊ ISO 9001 και ISO 
13485 για εμπορύα και τεχνικό υποςτόριξη. (Να κατατεθούν τα απαραύτητα πιςτοποιητικϊ) 

11. Σο εύδοσ να εύναι βιομηχανικόσ παραγωγόσ και όχι ιδιοκαταςκευό, και ο καταςκευαςτικόσ ούκοσ 
να εύναι πιςτοποιημϋνοσ με ISO. (Να κατατεθούν τα απαραύτητα πιςτοποιητικϊ) 
 

104. AYTOMATIC SHOE COVER DISPENSER 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΗ 

  ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ  

1 υςκευό κϊλυψησ παπουτςιών κατϊλληλη για νοςοκομειακό χρόςη 

2 Εύκολοσ και γρόγοροσ χειριςμόσ. 

3 Με χειρολαβό για επιπλϋον ϊνεςη 

4 Να εύναι πλόρωσ αυτόματη ςυςκευό 

5 Η χωρητικότητα να εύναι τουλϊχιςτον 50 καλύμματα non woven και τουλϊχιςτον 80 
πλαςτικϊ 

6 Με παρϊθυρο για εύκολο ϋλεγχο τησ χωρητικότητασ 

7 Διαςτϊςεισ: περύπου 750mm Φ 300mm Φ 630mm 

8 Να εύναι εύκολη ςτη χρόςη  

9 Η ςυςκευό να λειτουργεύ πολύ εύκολα και μπορεύ να ξαναγεμιςτεύ ςε μικρό χρόνο.  

10 Να εύναι εύκολη  η πλόρωςη 

11 Εγγύηςη για δύο ϋτη 
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 105. ΣΡΟΦΗΛΑΣΟ ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΨΝ 
 

1. Σο τροχόλατο να εύναι κατϊλληλο για την τοποθϋτηςη και μεταφορϊ ιατρικών οργϊνων και 
ςυςκευών. 

2. Ο ςκελετόσ του να εύναι ανθεκτικόσ και ελαφριϊσ καταςκευόσ από κρϊμα μετϊλλων.  
3. Να φϋρει δύο (2) επιφϊνειεσ εργαςύασ καταςκευαςμϋνεσ από ανοξεύδωτο χϊλυβα με 

ςτρογγυλεμϋνεσ γωνύεσ, εύκολα πλενόμενεσ, ανθεκτικϋσ ςτα απολυμαντικϊ. Η μύα επιφϊνεια 
να βρύςκεται ςτη βϊςη του τροχόλατου. 

4. Να φϋρει επιπλϋον επιφϊνεια για την τοποθϋτηςη ςυςκευών (π.χ. καρδιογρϊφο, απινιδωτό). 
5. Επιπλϋον το τροχόλατο να φϋρει δύο (2) ςυρτϊρια, βϊθουσ 10cm περύπου για την 

τοποθϋτηςη υλικού. Σα ςυρτϊρια να εύναι προςθαφαιρούμενα και να φϋρουν αθόρυβο 
μηχανιςμό και ςύςτημα ςυγκρϊτηςησ. Οι μετώπεσ των ςυρταριών να εύναι από ςυμπαγϋσ 
απαραμόρφωτο, ανθεκτικό ςτισ κρούςεισ, αντιμικροβιακόσ ςύςταςησ, χωρύσ πόρουσ 
πολυμερϋσ υλικό και να φϋρουν εργονομικϋσ χειρολαβϋσ. (Να κατατεθούν τα αντύςτοιχα 
πιςτοποιητικϊ). 

6. Οι 2 ανώτερεσ επιφϊνειεσ να φϋρουν προςτατευτικό πλαύςιο για την αςφαλό μετακύνηςη 
των ςυςκευών. 

7. τη βϊςη να φϋρει τϋςςερισ (4) διπλούσ, αντιςτατικούσ, περιςτρεφόμενουσ τροχούσ, 
διαμϋτρου 100 mm περύπου, με ελαςτικούσ προςκρουςτόρεσ. 

8. Οι ςυνολικϋσ του διαςτϊςεισ να εύναι περύπου 70 x 45 cm περύπου, ενώ οι διαςτϊςεισ 
επιφϊνειασ εργαςύασ να εύναι 60 x 45cm περύπου. Ύψοσ επιφϊνειασ εργαςύασ 80cm περύπου 
και ϊνω επιφϊνειασ 140cm περύπου. 

9. Να παρϋχεται εγγύηςη καλόσ λειτουργύασ για δύο (2) ϋτη και επϊρκεια ανταλλακτικών για 
τουλϊχιςτον δϋκα (10) ϋτη. (Να κατατεθεύ βεβαύωςη του εργοςταςύου καταςκευόσ).  

10. Να κατατεθεύ αναλυτικό φύλλο ςυμμόρφωςησ προσ τισ ανωτϋρω τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ με 
αντύςτοιχεσ παραπομπϋσ ςτα επύςημα φυλλϊδια του καταςκευαςτικού ούκου (prospectus, 
product data, manual κλπ).  

11. Να φϋρει CE ςύμφωνα με την 93/42 περύ ιατροτεχνολογικού εξοπλιςμού. Αν το εύδοσ δεν 
αποτελεύ ιατροτεχνολογικό εξοπλιςμό, να κατατεθεύ βεβαύωςη από τον καταςκευαςτικό 
ούκο. 

12. Η προμηθεύτρια εταιρεύα θα πρϋπει απαραύτητα να διαθϋτει πιςτοπούηςη κατϊ ISO 9001 και 
ISO 13485 για εμπορύα και τεχνικό υποςτόριξη. (Να κατατεθούν τα απαραύτητα 
πιςτοποιητικϊ) 

13. Σο εύδοσ να εύναι βιομηχανικόσ παραγωγόσ και όχι ιδιοκαταςκευό, και ο καταςκευαςτικόσ 
ούκοσ να εύναι πιςτοποιημϋνοσ με ISO. (Να κατατεθούν τα απαραύτητα πιςτοποιητικϊ) 

 
 
 
 
 

12 Επϊρκεια ανταλλακτικών 

13 Πιςτοποιητικό CE 
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106. ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ 

 

Προδιαγραφό  Απαύτηςη  

1.CPU επεξεργαςτόσ Σουλϊχιςτον Intel Pentium i5  

2.Μνόμη (RAM) >4GB  

3.Αποθηκευτικό μϋςο 
(δύςκοσ) 

1) ≥256 GB SSD 
2) ≥500 ΗDD 

 

4.Κϊρτα γραφικών Με ενςωματωμϋνη μνόμη τουλϊχιςτον 2 GB 
και με ϋξοδο HDMI 

 

5.Οπτικό μϋςο DVD±RW  

 Δυνατότητα ςύνδεςησ Wi-Fi  

6.USB θύρεσ 4 θύρεσ πύςω και 2 μπροςτϊ   

 Gigabit Ethernet LAN  

7.Λειτουργικό ςύςτημα Windows 10 ό Windows 10 Pro (Greek) - 64-
bit 

 

 

8.Κϊρτα όχου ΝΑΙ  

9.Tροφοδοτικό   

10.Πληκτρολόγιο 

ποντύκι 

Keyboard & Mouse Set Αςύρματο, ύνδεςη: 
USB 

(όχι απαραύτητα ςετ) 

 

 

11.Σροφοδοτικό 

Κουτύ Midi-TOWER με 
θύρεσ USB 3.0 ςτην 
πρόςοψη, SilentCase, 

 

  

 Θύρεσ Να διαθϋτει οπωςδόποτε RS-232 και 
VGA πλϋον των 

υπολούπων θυρών. 

 

 

12.Digitizers 

 

NAI 

Προδιαγραφϋσ Digitizer για υπογραφϋσ ςτα 
προςωπικϊ δεδομϋνα 
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 Μϋγεθοσ: 200 x 160 x 8.8 mm. 

 Ενεργό περιοχό: 152.0 x 95.0 mm. 

 

 

-touch: No. 

 

 

 

-1100K). 

 Φρόνοσ χρόςησ: 15 h+. 

 Φρόνοσ φόρτιςησ: 3,5h. 

port, Bluetooth reciever. 

 

resonance method. 

13.ΟΘΟΝΗ >21’’ HD 

3 χρόνια εγγύηςη 

 

14.Ηχεύα   

15.Web Camera 

Full HD 1080 Mini Web Camera 

 

16.μικρόφωνο ΝΑΙ  

17.UPS ΝΑΙ   650 VA TOWER με 3 πρύζεσ AC   

18.εγγύηςη ≥3 χρόνια  

19.πολυμηχϊνημα ΝΑΙ  scanner φωτοτυπικό εκτυπωτόσ inject 

 

 

 
 

 

107. ΠΟΛΤΜΗΦΑΝΗΜΑ ΕΚΣΤΠΨΣΗ/SCANER 

 

1. Διαμόρφωςη ακροφυςύων : 180 Ακροφύςια μαύρο χρώμα, περύπου 60 Ακροφύςια ανϊ 
χρώμα 

2. Σεχνολογύα μελανιού Dye Ink.  – να εύναι οικονομικό μελϊνι 

3. Ανϊλυςη εκτύπωςη  5.760 x 1.440 DPI 
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4. Πολυλειτουργύα: Εκτύπωςη, ϊρωςη, Αντύγραφο 

5. Εκτύπωςη 

 Σαχύτητα εκτύπωςησ ISO/IEC 24734. :10 ελύδεσ / λεπτό Μονόχρωμο, 5 ελύδεσ / 
λεπτό Colour 

 Σαχύτητα εκτύπωςησ : περύπου 30 ελύδεσ / λεπτό Μονόχρωμο (Απλό χαρτύ), 
15 ελύδεσ / λεπτό Colour (  

6. ϊρωςη 

 Σαχύτητα ςϊρωςησ μονόσ όψησ :(αςπρόμαυρο A4) 200 DPI; , 11 sec. with flatbed scan 

 Σαχύτητα ςϊρωςησ μονόσ όψησ :(ϋγχρωμο A4) 200 DPI; , 28 sec. with flatbed scan 

 Ανϊλυςη ςϊρωςησ :1.200 DPI x 2.400 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα) 

 Μορφϋσ αντιγρϊφων BMP, JPEG, TIFF, PDF 

 Σύποσ ςαρωτό. Ανιχνευτόσ εικόνασ δι' επαφόσ (CIS) 

 

7. Προδιαγραφϋσ χαρτιού και αιςθητόρεσ 

 Αριθμόσ καςετών τροφοδοςύασ χαρτιού : 1 

 Σύποι χαρτιού : A4, A6, A5, B5, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, DL (φϊκελοσ), Αρ. 10 
(φϊκελοσ), C6 (φϊκελοσ), Letter, Ορύζεται από τον χρόςτη, Νομικϊ ζητόματα 

 Διπλόσ όψησ : Φειροκύνητο 

 Φωρητικότητα του δύςκου χαρτιού : 30 Υύλλα 

 Φωρητικότητα δύςκου χαρτιού : 100 Υύλλα Βαςικό, 20 Υωτογραφικϊ φύλλα 

 Επεξεργαςύα μϋςων :Borderless print 

8. Κατανϊλωςη ενϋργειασ 

 12 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 0,7 Watt (sleep mode), 
4,3 Watt Ready, 0,2 Watt (απενεργοπούηςη) 

 Supply Voltage : AC 100 V - 240 V 

 Βϊροσ   < ό = του 4 kg 

9. υμβατϊ λειτουργικϊ ςυςτόματα 
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 Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 
10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, 
Ϊκδοςη Windows XP Professional x64 

10. υνδϋςεισ 

 USB, WiFi, Wi-Fi Direct 

 Αςφϊλεια WLAN 

 WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES) 

11. Σροφοδοςύα ρεύματοσ 

 100V, 110V, 220V, 240V 

12. Παραδοτϋοσ εξοπλιςμόσ 

 Nα παραδοθούν δωρεϊν  ξεχωριςτϊ μελϊνια διαφόρων χρωμϊτων , θα εκτιμηθεύ ο 
μεγαλύτεροσ αριθμόσ  

 Κύρια ςυςκευό,  

 Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματοσ, 

 Οδηγύεσ τοποθϋτηςησ, Λογιςμικό (CD) 

 Ϊγγραφο εγγύηςησ 

 

109. ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗ LCD. 40-48 INCHES 

 

 

1. Κύρια Οθόνη : 40-48 ύντςεσ 
2. Σεχνολογύα Pane: LED 

3. Aνϊλυςη Οθόνη : Ultra HD 4K 

4. Ρυθμόσ Ανανϋωςησ εικόνασ : 1600 PMI 

5. Mϋγεθοσ Οθόνησ : 40-48’’ 
6. χεδιαςμόσ Panel : Flat 

7. Ενεργειακό Κλϊςη : A 

8. Aνϊλυςη Οθόνησ: 3840 x 2160 

9. Wifi : Nα υποςτηρύζεται 
10. Να ενδεύκνυται για επαγγελματικό χρόςη 

11. Να υποςτηρύζει web browser 

12. ΗDMΙ : τουλϊχιςτον 3  

13. Component : 2 

14. Composite : 2 
15. DLNA : ναι 

16. Εγγύηςη προμηθευτό τουλϊχιςτον 2 ετη 
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 Να περιλαμβϊνονται όλεσ οι απαραύτητεσ ηλεκτρολογικϋσ εργαςύεσ ώςτε να ςυνδεθεύ το νϋο 
Η/Ζ με το υφιςτϊμενο ώςτε να δουλεύουν εναλλϊξ καθώσ και όλεσ οι απαραύτητεσ 
οικοδομικϋσ εργαςύεσ (εκςκαφό, πλϊκα οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ, περύφραξη κ.α) και οι 
απαραύτητεσ ςημϊνςεισ 

 Να κατατεθούν ςχϋδια τησ εγκατϊςταςησ υπογεγραμμϋνα από ηλεκτρολόγο Μηχανικό, 
εγχειρύδιο χρόςησ και λειτουργύασ και ϋγγραφα για την αδειοδότηςη λειτουργύασ από την 
αντύςτοιχη αρχό.  

Να παραδοθεύ λύςτα ανταλλακτικών και πρόγραμμα απαραύτητων προληπτικών 
ςυντηρόςεων. 

 Εύναι απαραύτητη η επιτόπια επύςκεψη πριν την κατϊθεςη προςφορών ςτον χώρο, που θα 
αποδεικνύεται με βεβαύωςη από την τεχνικό Τπηρεςύα του Νοςοκομεύου. 

 

 

111. ΝΕΥΕΛΟΠΟΙΗΣΗ, ΥΟΡΗΣΟ 

 

 

1. Να παρϋχει νεφελοπούηςη ςε βρϋφη, παιδιϊ και ενόλικεσ 

2. Να εύναι κατϊλληλοσ για ρινικϋσ πλύςεισ 

 Να ςυνοδεύεται από θόκη μεταφορϊσ 

 Να ςυνοδεύεται από μϊςκα ενηλύκων, παύδων, επιςτόμιο και υποδοχό για την μύτη 
 Δύναται να νεφελοποιεύ όλα τα φϊρμακα 
 Σο βϊροσ του να μην ξεπερνϊει τα 2 Kg 
 Η ταχύτητα νεφελοπούηςησ να εύναι τουλϊχιςτον 0.4 ml/min και η περιεκτικότητα 

του φαρμϊκου τουλϊχιςτον 7 ml 
 Να λειτουργεύ με ηλεκτρικό ρεύμα 220V/50Hz 
 Να διαθϋτει πιςτοπούηςη CE mark 
 Σο υλικό να ςυνοδεύεται από οδηγύεσ χρόςησ 

 Η καταςκευϊςτρια και η προμηθεύτρια εταιρύα να εύναι πιςτοποιημϋνεσ κατϊ ISO 9001  
 Να προςκομιςτούν με την προςφορϊ τα απαιτούμενα πιςτοποιητικϊ του καταςκευαςτό 

και του προμηθευτό, καθώσ και τα απαραύτητα πιςτοποιητικϊ ποιότητασ και αςφϊλειασ 
του προώόντοσ 

 Να ϋχει εγγύηςη καλόσ λειτουργύασ τουλϊχιςτον δύο (2) ετών 
 

 
 

112. ΛΑΡΤΓΓΟΚΟΠΙΟ ΧΤΦΡΟΤ ΥΨΣΙΜΟΤ 

 

 

 Να εύναι καταςκευαςμϋνο βϊςει του προτύπου ISO 7376 
 Να αποτελεύται από μύα λαβό και πϋντε λϊμεσ Νο 0, 1, 2, 3, 4, 5 τύπου McIntosh 
 Η λαβό και οι λϊμεσ να εύναι μεταλλικϋσ 
 Η λαβό να εύναι κανονικό, διαμϋτρου 28 mm και να δϋχεται απλϋσ αλκαλικϋσ μπαταρύεσ 
 Να διαθϋτει πηγό λευκού φωτιςμού (περύπου 4500-5500 °Κ), τύπου LED 
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 Να παρϋχει εγγυημϋνο φωτιςμό τουλϊχιςτον 500 Lux ςε απόςταςη 20 mm από το ϊκρο 
τησ λϊμασ ό τουλϊχιςτον 7.000 Lux ςε απόςταςη 35 mm και μετϊ από δεδομϋνο αριθμό 
κλιβανιςμών, όπωσ προβλϋπεται από το ISO 7376 

 την λαβό να εύναι η δυνατό η προςαρμογό και ϊλλων τύπων λαμών (Miller, 
μεταβλητού ϊκρου, κλπ) 

 Η οπτικό ύνα να εύναι αποςπώμενη χωρύσ την χρόςη εργαλεύων 
 Η βϊςη ςτην οπούα τοποθετεύται το λαμπϊκι, να εύναι μεταλλικό 
 Επύ τησ λαβόσ και επύ των λαμών να εύναι χαραγμϋνο το Lot Number ό το Serial No. για 

εύκολη ιχνηλαςιμότητϊ τουσ 
 Να ςυνοδεύεται από ειδικό βαλιτςϊκι αποθόκευςησ και μεταφορϊσ μιασ λαβόσ και 

πϋντε (5) λαμών 
 Η λαβό και οι λϊμεσ να κλιβανύζονται 
 Οι λϊμεσ και οι λαβϋσ να εύναι πιςτοποιημϋνεσ κατϊ ISO DIN 7376 για ςυμβατότητα με 

ϊλλεσ λϊμεσ – λαβϋσ. 
 Να φϋρει πιςτοπούηςη CE 
 Η καταςκευϊςτρια και η προμηθεύτρια εταιρύα να εύναι πιςτοποιημϋνεσ κατϊ ISO 9001 

ό/και ISO 13485 με πεδύο πιςτοπούηςησ την τεχνικό υποςτόριξη 
 Να προςκομιςτούν με την προςφορϊ τα απαιτούμενα πιςτοποιητικϊ του 

καταςκευαςτό και του προμηθευτό, καθώσ και τα απαραύτητα πιςτοποιητικϊ 
ποιότητασ και αςφϊλειασ του προώόντοσ 

 Να ϋχει εγγύηςη καλόσ λειτουργύασ τουλϊχιςτον δύο (2) ϋτη 
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ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ Γϋ- ΥΛΡΑΞΑΧ  ΧΩΠΠΣΦΦΩΧΘΧ (ΩΥΣΔΕΛΓΠΑ)  

ENOTHTA (ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ) ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 ΝΑΙ    

 ΝΑΙ   

 

Τα αναγραφόμενα ςτον πίνακα ςυμμόρφωςθσ, ςτον οποίο περιγράφεται αναλυτικά το 

προςφερόμενο είδοσ με το ςφνολο των τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ διακιρυξθσ, πρζπει να 

τεκμθριϊνονται με παραπομπζσ ςτα επίςθμα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του καταςκευαςτικοφ 

οίκου ι με τθν προςκόμιςθ επίςθμων βεβαιϊςεων του καταςκευαςτι ι (και) άλλων επίςθμων 

εγγράφων για ότι δεν αναγράφεται ςτα τεχνικά φυλλάδια. Ρροςφορζσ οι οποίεσ κα αντιγράφουν τισ 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ ι κα απαντοφν μονολεκτικά ("ΝΑΙ" ι "ςυμφωνοφμε" κ.λ.π.), 

χωρίσ τεκμθρίωςθ και πλιρθ παραπομπι – αντιςτοιχία, μεταξφ κειμζνου ανά παράγραφο και 

prospectus κα αποκλείονται. 

Ο πίνακασ ςυμμόρφωςθσ τθσ Διακιρυξθσ πρζπει να υποβλθκεί με τθν τεχνικι προςφορά, 

ςυμπλθρωμζνοσ ςφμφωνα με τισ παρακάτω επεξθγιςεισ και οδθγίεσ τισ οποίεσ ο υποψιφιοσ είναι 

υποχρεωμζνοσ να ακολουκιςει: 

1. Στθ Στιλθ «ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί 

όροι, υποχρεϊςεισ ι επεξθγιςεισ για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ 

απαντιςεισ. 

2.  Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του υποψθφίου Αναδόχου 

που ζχει τθ μορφι ΝΑΙ/ ΟΧΙ εάν θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι πλθροφται ι όχι από τθν 

προςφορά ι ζνα αρικμθτικό μζγεκοσ που δθλϊνει τθν ποςότθτα του αντίςτοιχου 

χαρακτθριςτικοφ ςτθν προςφορά. Απλι κατάφαςθ ι επεξιγθςθ δεν αποτελεί απόδειξθ 

πλιρωςθσ τθσ προδιαγραφισ και θ αρμόδια Επιτροπι ζχει τθν υποχρζωςθ ελζγχου και 

επιβεβαίωςθσ τθσ πλιρωςθσ τθσ απαίτθςθσ. 

3.  Στθ ςτιλθ «ΡΑΑΡΟΜΡΘ» κα καταγραφεί θ ςαφισ παραπομπι ςε ενότθτα τθσ τεχνικισ 

προςφοράσ, θ οποία κα περιλαμβάνει αρικμθμζνα Τεχνικά Φυλλάδια καταςκευαςτϊν, ι 

αναλυτικζσ τεχνικζσ περιγραφζσ των υπθρεςιϊν, του εξοπλιςμοφ ι του τρόπου 

διαςφνδεςθσ και λειτουργίασ ι αναφορζσ μεκοδολογίασ εγκατάςταςθσ και υποςτιριξθσ 

κλπ., που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου Αναδόχου τεκμθριϊνουν τα ςτοιχεία του Ρίνακα 

Συμμόρφωςθσ.  

4.  Είναι υποχρεωτικι θ πλιρθσ ςυμπλιρωςθ των παραπομπϊν, οι οποίεσ πρζπει να είναι 

κατά το δυνατόν ςυγκεκριμζνεσ (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Ραράγραφοσ 4, κ.λ.π.). 

Αντίςτοιχα ςτο τεχνικό φυλλάδιο ι ςτθν αναφορά κα υπογραμμιςτεί το ςθμείο που 

τεκμθριϊνει τθ ςυμφωνία και κα ςθμειωκεί θ αντίςτοιχθ παράγραφοσ του Ρίνακα 

Συμμόρφωςθσ, ςτθν οποία καταγράφεται θ ηθτοφμενθ προδιαγραφι (π.χ. Ρροδ. 4.18). 
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ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ Δϋ - ΥΛΡΑΞΕΧ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘΧ ΥΦΣΧΦΣΦΑΧ 

ΥΦΣΧΦΣΦΑ ΥΦΣΠΘΚΕΛΑΧ Θϋ/ΞΑΛ ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΘΧ 

Α/Α 
ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ 

ΕΛΔΣΩΧ 
ΥΣΧΣΨΘΨΑ 

(TEM.) 
ΨΛΠΘ ΠΣΡΑΔΑΧ 

χωρίσ Φ.Υ.Α. 
Φ.Υ.Α. 
(….%) 

ΧΩΡΣΟΛΞΘ ΨΛΠΘ 
χωρίσ Φ.Υ.Α. 

ΧΩΡΣΟΛΞΘ ΨΛΠΘ με 
Φ.Υ.Α. (    %) 

              

              

              

              

              

              

    ΧΩΡΣΟΣ   

 

 

ΥΦΣΧΦΣΦΑ ΧΩΡΨΘΦΘΧΘΧ  

Είδοσ προσ Χυντιρθςθ  

(για 8 ζτθ μετά τα 2 ζτθ εγγφθςθσ) 

ΨΛΠΘ 1ου ΕΨΣΩΧ ΠΕΨΑ ΨΘ 
ΟΘΘ ΨΣΩ ΧΦΣΡΣΩ ΕΓΓΩΘΧΘΧ 

(ΧΩΦΛΧ Φ.Υ.Α) 

ΧΩΡΣΟΛΞΘ ΨΛΠΘ 8ΕΨΛΑΧ ΠΕΨΑ ΨΘ ΟΘΘ 
ΨΣΩ ΧΦΣΡΣΩ ΕΓΓΩΘΧΘΧ (ΧΩΦΛΧ Φ.Υ.Α) 

   

   

 

Οι προςφερόμενεσ αρχικζσ αντίςτοιχεσ ετιςιεσ τιμζσ κα πρζπει να είναι ςυγκεκριμζνεσ και να 

ανακεωροφνται – αναπροςαρμόηονται ανά ζτοσ μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ δεκαετίασ, με ςυγκεκριμζνο 

αντίςτοιχο ποςοςτό τθσ αναγκαίασ κατά περίπτωςθ ετιςιασ προςαφξθςθσ επί των αρχικϊν τιμϊν, 

ςφμφωνα με τθν αφξθςθ του τιμαρίκμου του προθγοφμενου ζτουσ. 
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ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ Εϋ– ΩΥΣΔΕΛΓΠΑΨΑ ΕΓΓΩΘΨΛΞΩΡ ΕΥΛΧΨΣΟΩΡ 

 

ΩΥΣΔΕΛΓΠΑ ΕΓΓΩΘΨΛΞΘΧ ΕΥΛΧΨΣΟΘΧ ΧΩΠΠΕΨΣΧΘΧ 

Ονομαςία Τράπεηασ ……………………………………………………….. 

Κατάςτθμα               ……………………………………………………….. 

Δ/νςθ οδόσ-αρικμόσ ΤΚ FAX) …………        Θμερομθνία ζκδοςθσ………………….. 

ΕΥΩ …………………………………. 

 

Ρροσ: (Αναγράφεται θ υπθρεςία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ προσ τθν οποία απευκφνεται) 

ΕΓΓΩΘΨΛΞΘ ΕΥΛΧΨΣΟΘ ΧΩΠΠΕΨΣΧΘΧ ΑΦ………………………………….. 

ΕΩΦΩ …………………………… 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίηουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ 

ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι 

του ποςοφ των ΕΥΩ ………………………………..υπζρ τθσ εταιρείασ ……………………….…με 

Α.Φ.Μ…………………….και Δ/νςθ ………………………………………………………. για τθ ςυμμετοχι τθσ ςτο 

διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθσ ……………………………………… με καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 

προςφορϊν τθν                          για τθν προμικεια ……………………………………………. ςφμφωνα με τθν υπ’ 

αρικμ. ……./…………….. Δ/ξι ςασ. 

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθν ςυμμετοχι εισ τον ανωτζρω διαγωνιςμό 

απορρζουςεσ  υποχρεϊςεισ τθσ εν λόγω εταιρείασ κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. 

Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθν διλωςι ςασ, 

ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο 

ι μθ τθσ απαίτθςθσ μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε 

ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου. 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ 

υπθρεςίασ ςασ με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν 

θμερομθνία λιξθσ τθσ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι τθν ………………………………………………… 

Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο 

και ΝΡΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων 

που ζχει κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 
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ΩΥΣΔΕΛΓΠΑ ΕΓΓΩΘΨΛΞΘΧ ΕΥΛΧΨΣΟΘΧ ΞΑΟΘΧ ΕΞΨΕΟΕΧΘΧ 

 

Ονομαςία Τράπεηασ…………………….. 

Κατάςτθμα               ……………………. 

(Δ/νςθ οδόσ- αρικμόσ Τ.Κ. fax)             

                                                                    Θμερομθνία ζκδοςθσ…………… 

                                                                    ΕΥΩ ……………………………. 

Ρροσ  

Γ.Ν. ΓΕΒΕΝΩΝ  

ΡΕΙΟΧΘ ΣΤΑΤΟΡΕΔΟΥ 

ΓΕΒΕΝΑ ΤΚ 51100 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ Α. ……………..….…… ΕΥΩ ………….… 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ 

ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι 

του ποςοφ των ΕΥΩ……….. (και ολογράφωσ)………………………… ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ 

υποχρζωςθ μασ, υπζρ τθσ εταιρείασ………………………………………………………….με Α.Φ.Μ…………………… 

Δ/νςθ …………………………………………………………………… για τθν καλι εκτζλεςθ από αυτιν των όρων τθσ 

με αρικμό ………………...ςφμβαςθσ, που υπζγραψε μαηί ςασ για τθν ανάκεςθ ……………………………… (αρ. 

διακ/ξθσ ……./………) προσ κάλυψθ αναγκϊν του …………………..…….. και το οποίο ποςόν καλφπτει το 

4% ςε ποςοςτό επύ τησ εκτιμώμενησ αξύασ τησ ςύμβαςησ ό του αντύςτοιχου τμόματοσ , χωρύσ να 

ςυμπεριλαμβϊνονται δικαιώματα προαύρεςησ.  προ Φ.Ρ.Α. αξίασ …………..… ΕΥΩ αυτισ.  

- Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ ολικά ι 

μερικά χωρίσ καμία από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ 

απαίτθςθσ μζςα ςε  πζντε (5) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.  

- Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 

τζλοσ χαρτοςιμου.  

- Θ παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο τθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι τθσ ςϋ 

εμάσ, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμία ιςχφ.  

- Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο 

και Ν.Ρ.Δ.Δ., ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων 

που ζχει κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηα μασ. 

 

 

 

 

 

 





                                                                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ       ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

Σελίδα 141 

 

 

ΩΥΣΔΕΛΓΠΑ ΕΓΓΩΘΨΛΞΘΧ ΕΥΛΧΨΣΟΘΧ ΞΑΟΘΧ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑΧ 

Ονομαςία Τράπεηασ:_______________________________________ 

Κατάςτθμα:______________________________________________ 

(Δ/νςθ οδόσ- αρικμόσ Τ.Κ. – FAX) ____________________________ 

Θμερομθνία Ζκδοςθσ: _____________________________________ 

Ρροσ: Το Γενικό Νοςοκομείο Γρεβενϊν                                         Θμερομθνία:____________ 

         ΕΥΩ:_________________ 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΤΩΝ ΡΑΑΔΟΘΕΝΤΩΝ ΜΕ ΤΘΝ ΥΡ’ ΑΙΘΜ…………... 

ΣΥΜΒΑΣΘ, ΕΙΔΩΝ,  ΓΙΑ………….. ΕΥΩ 

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ 

διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ *Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ: τθσ Εταιρίασ …………… 

Οδόσ …………. Αρικμόσ….Τ.Κ. ……+ ι 

*ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν 

α) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. ………….. 

γ) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. ………….. 

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 λειτουργία των παραδοκζντων τθσ 

ςφμβαςθσ με αρικμό................... που υπζγραψε μαηί ςασ θ εν λόγω εταιρεία για τθν προμικεια 

«…………….» (αρ. Διακιρυξθσ ………..) προσ κάλυψθ αναγκϊν του …………………………………… και το οποίο 

ποςόν καλφπτει το 2% τθσ ςυμβατικισ προ Φ.Ρ.Α. αξίασ εκ ……………….. ΕΥΩ αυτισ. 

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 τρεισ (3) 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 τρεισ (3) μινεσ του ςυμβατικοφ χρόνου καλισ λειτουργίασ, 

ιτοι …….. ζτθ και τρεισ (3) μινεσ). 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 

πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου.Σθμείωςθ για τθν Τράπεηα:Βεβαιϊνεται υπεφκυνα ότι το ποςό των 

εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και Ν.Ρ.Δ.Δ., ςυνοψίηοντασ και το ποςό 

τθσ παροφςθσ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυθτικϊν που ζχει κακοριςτεί από το Υπουργείο 

Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 
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ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ ΧΨϋ – ΧΧΕΔΛΣ ΧΩΠΒΑΧΘΧ 

 

ΧΩΠΒΑΧΘ ΥΦΣΠΘΚΕΛΑΧ 

 

Αρικμόσ ςφμβαςθσ  

Προμθκευτισ  

Είδοσ α/α   

Ποςότθτα  

Ποςό πλθρωμισ (με 24% Φ.Π.Α.)  

Ποςό (χωρίσ Φ.Π.Α.)  

 

Στθν Γρεβενά, ςιμερα ………………….…. 2023, μεταξφ των ςυμβαλλομζνων: 

αφενόσ 

του Νομικοφ Ρροςϊπου Δθμοςίου Δικαίου με τθν επωνυμία «ΓΡΕΒΕΝΨΝ » ΥΟΡΕΑ Γ.Ν 
ΓΡΕΒΕΝΨΝ  

που εδρεφει ςτα Γρεβενά (Α.Φ.Μ. 999154413, Δ.Ο.Υ. Γρβενϊν ), όπωσ εκπροςωπείται νόμιμα κατά 
τθν υπογραφι τθσ παροφςασ από τθν  Διοικθτρια του Νοςοκομείου Γρεβενϊνσ 
κα........................................, που κα αποκαλείται ςτο εξισ χάριν ςυντομίασ «Ψο Ροςοκομείο»  

και αφετζρου 

τθσ εταιρείασ…………………………… με ΑΦΜ ……………. Δ.Ο.Υ. ……………., που εδρεφει ςτ…..…………, 
οδόσ ………………….…. αρικμ. ….., Τ.Κ ……….., με τθλ. …………….. email:………………………και fax …………… 
που εκπροςωπείται νόμιμα ςτθν παροφςα από τ.. κ. ……………………… και που κα αποκαλείται ςτο 
εξισ “Υρομθκευτισ”, ςυμφωνικθκαν και ζγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα παρακάτω. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα εξισ: 

Τθν με αρικμό ……2023 διακιρυξθ του διεκνοφσ θλεκτρονικοφ ανοικτοφ διαγωνιςμοφ  προμικειασ 
Ιατροτεχνολογικοφ και λοιποφ εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ του  Νοςοκομείου Γρεβενϊν   μζςω Ε.Ρ. 
«Δυτικι Μακεδονία» του ΕΣΡΑ 2014-2020, με κωδικό MIS 5069379 (αρικ. ενάρικ. ζργου 2020 
ΕΡ00510064.) για τθν προμικεια Νζου  Ιατροτεχνολογικοφ Εξοπλιςμοφ ………………..», με κριτιριο 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΗ 3ησ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ 

 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΨΝ 
ΥΟΡΕΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΨΝ 

Περιοχό τρατοπϋδου 51100  Γρεβενϊ 
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κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ – 
ποιότθτασ τιμισ (ςυμφερότερθ προςφορά). 

1. Τθν με αρικμ. ……………… κατακυρωτικι απόφαςθ του Δ.Σ. του Νοςοκομείου ςφμφωνα με 
τθν οποία ο δεφτεροσ εκ των ςυμβαλλομζνων ανακθρφχκθκε Ρρομθκευτισ, για τα 
αναγραφόμενα ςτο άρκρο 1 τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ  

2. Τθν υπ’ αρικμ.…....απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ και δζςμευςθσ 
πίςτωςθσ ……………………………….. 

3. Τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει ςιμερα 

το Νοςοκομείο, όπωσ εν προκειμζνω εκπροςωπείται, ανακζτει και ο Ρρομθκευτισ, όπωσ 
αντιςτοίχωσ εν προκειμζνω εκπροςωπείται, αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να εκτελζςει τθν εν λόγω 
προμικεια, ςφμφωνα με τουσ κατωτζρω αναφερόμενουσ όρουσ και ςυμφωνίεσ: 

ΑΦΚΦΣ 1ο 

ΑΡΨΛΞΕΛΠΕΡΣ ΨΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ 

1.1. Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια (και εγκατάςταςθ όπου 

απαιτείται)................................... 

........................................................ τφπου ............................................................. 

A/A ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ ΕΛΔΣΩΧ CPV ΥΣΧΣΨΘΨΑ 
ΨΛΠΘ 

ΠΣΡΑΔΑΧ/ΕΩΦΩ 

ΥΣΧΣ/ΕΛΔΣΧ 

(ΕΩΦΩ) 

 
 

 
   

 

 
 

 
   

 

ΧΩΡΣΟΣ χωρίσ ΦΥΑ   

Φ.Υ.Α. ...........%   

ΧΩΡΣΟΣ με Φ.Υ.Α.   

1.2. Ο υπό προμικεια εξοπλιςμόσ κα βρίςκεται ςε πλιρθ ςυμφωνία με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

και τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ και τθν τεχνικι και οικονομικι 

προςφορά του Ρρομθκευτι, που κεωροφνται ςτο ςφνολό τουσ αναπόςπαςτα μζρθ τθσ 

παροφςασ. 

ΑΦΚΦΣ 2ο 

ΨΣΥΣΧ ΞΑΛ ΧΦΣΡΣΧ ΥΑΦΑΔΣΧΘΧ ΨΣΩ ΩΟΛΞΣΩ 
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 Ο χρόνοσ παράδοςθσ - εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ ςτο Νοςοκομείο, ορίηεται ςε  

ενενιντα (90) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ παροφςθσ 

ςφμβαςθσ.  

 Θ παράδοςθ του εξοπλιςμοφ κα γίνει με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ του προμθκευτι 

ςτουσ χϊρουσ του Νοςοκομείου ςφμφωνα με τον πίνακα του παραπάνω άρκρου 1 και 

ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ αρικμ. ……..2021 διακιρυξθσ.  Σε περίπτωςθ μθ ζγκαιρθσ 

παράδοςθσ των ειδϊν κα επιβλθκοφν ςτον Ρρομθκευτι κυρϊςεισ ςφμφωνα με τθν κείμενθ 

Νομοκεςία. 

  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, ιτοι: α) να τθροφνται οι όροι τθσ διάταξθσ του άρκρου 132, β) να ζχει εκδοκεί 

αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου του Νοςοκομείου, μετά 

από γνωμοδότθςθ αρμοδίου ςυλλογικοφ οργάνου, είτε με πρωτοβουλία του Νοςοκομείου 

και εφόςον ςυμφωνεί ο προμθκευτισ, είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμά του, το οποίο 

υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, γ) το χρονικό 

διάςτθμα τθσ παράταςθσ  να είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό ςυμβατικό χρόνο 

παράδοςθσ.  

 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. Μετά τθν λιξθ τθσ δοκείςασ 

παράταςθσ και εφόςον δεν ζχει παραδοκεί το υλικό, κινείται θ διαδικαςία κιρυξθσ του 

προμθκευτι εκπτϊτου (άρκρο 203 του Ν.4412/2016). 

 Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν 

αποκικθ υποδοχισ υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που 

προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

 Μετά από παρζλευςθ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ, και τθσ απαιτοφμενθσ εκπαιδευςθσ του 

προςωπικοφ  διάρκειασ ενόσ (1) μθνόσ, κατά τθν οποία πρζπει να πραγματοποιθκοφν όλοι 

οι απαιτοφμενοι ποιοτικοί ζλεγχοι, οι μετριςεισ, θ επίδειξθ λειτουργίασ του, θ διαπίςτωςθ 

τθσ καλισ του κατάςταςθσ, θ επαλικευςθ των τεχνικϊν του δυνατοτιτων και 

χαρακτθριςτικϊν, κα ςυνταχκεί πρακτικό ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ από τθν 

αρμόδια Επιτροπι. 
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 Θ παραλαβι τθσ προμικειασ του εξοπλιςμοφ κα πραγματοποιθκεί ςτουσ χϊρουσ του 

εκάςτοτε Νοςοκομείου και κα γίνει από πενταμελι  επιτροπι, που κα εκδϊςει ςχετικό 

πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ. Το πρωτόκολλο οριςτικισ 

ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ κοινοποιείται υποχρεωτικά ςτον προμθκευτι. Θ 

παράδοςθ του εξοπλιςμοφ, ο οποίοσ κα πρζπει να είναι απολφτωσ κατάλλθλοσ για τθ χριςθ 

που προορίηεται, κα γίνει με ζξοδα και ευκφνθ του Ρρομθκευτι. 

 Ο προμθκευτισ φζρει τον κίνδυνο μζχρι τθσ οριςτικισ παράδοςθσ του υπό προμικεια 

εξοπλιςμοφ εκτόσ αν θ φκορά ι καταςτροφι προζλκει αποδεδειγμζνα από υπαιτιότθτα των 

υπαλλιλων του Νοςοκομείου. 

 θτϊσ ςυμφωνείται ότι ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία κατά το χρόνο παράδοςθσ ζχει 

αποςυρκεί από τθν κυκλοφορία οποιοδιποτε μζροσ του εξοπλιςμοφ, αυτό κα 

αντικακίςταται από τον προμθκευτι με άλλο με ιςοδφναμα ι βελτιωμζνα χαρακτθριςτικά. 

 Θ οριςτικι παραλαβι του εξοπλιςμοφ κα γίνει από Επιτροπι που κα ορίςει θ Υπθρεςία. Ο 

ζλεγχοσ τθσ ποιότθτασ του εξοπλιςμοφ κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 

(άρκρο 208 & 209), τα προβλεπόμενα ςτουσ ςχετικοφσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ του 

διαγωνιςμοφ, τθν προςφορά του Ρρομθκευτι, τα παραςτατικά που κα ςυνοδεφουν τον 

εξοπλιςμό και πάντωσ, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ παραπάνω Επιτροπισ. 

 Ο Ρρομθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να δϊςει οποιαδιποτε ςτοιχεία προζλευςθσ ικελε 

ηθτιςει το Νοςοκομείο για τθ διαπίςτωςθ τθσ ποιότθτασ και των χαρακτθριςτικϊν του. 

 Ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να αναγράφει ςτο δελτία αποςτολισ και το τιμολόγιο πϊλθςθσ 

τον αρικμό τθσ ςφμβαςθσ και τον κωδικό του παρατθρθτθρίου τιμϊν τθσ Ε.Ρ.Υ. εάν υπάρχει. 

 Για τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του εξοπλιςμοφ από τθν αρμόδια 

επιτροπι, απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι θ εγκατάςταςθ και ο εξοπλιςμόσ να βρίςκονται ςε 

κατάςταςθ πλιρουσ λειτουργίασ, κακϊσ και θ παράδοςθ των τεχνικϊν εγχειριδίων και πιο 

ςυγκεκριμζνα πλιρθσ ςειρά τευχϊν (εγχειρίδια) με οδθγίεσ χριςεωσ και λειτουργίασ με 

αναλυτικι περιγραφι των αντίςτοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιϊν για όλεσ τισ 

αντίςτοιχεσ εφαρμογζσ, (Operation manual ςτθν αγγλικι και ελλθνικι γλϊςςα) και 

ςυντιρθςθσ και επιςκευισ (Service manual ςτθν αγγλικι γλϊςςα). Θ μετάφραςθ κα πρζπει 

να αποδίδει πιςτά το πρωτότυπο κείμενο και να φζρουν τθν ζγκριςθ του καταςκευαςτι. 

Κατά τα λοιπά, για τον τόπο, χρόνο και τθ διαδικαςία παράδοςθσ – παραλαβισ ιςχφουν οι όροι τθσ 

αρικ....../2020 διακιρυξθσ. 
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ΑΦΚΦΣ 3ο 

ΞΩΦΩΧΕΛΧ ΞΑΨΑ ΨΣΩ ΥΦΣΠΘΚΕΩΨΘ 

3.1. Με απόφαςθ του Δ.Σ. του Νοςοκομείου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, o 

Ρρομθκευτισ κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει 

απ’ αυτι, εφόςον δεν φόρτωςε, παρζδωςε ι αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά υλικά, ι δεν 

επιςκεφαςε ι ςυντιρθςε αυτά μζςα ςτο ςυμβατικό χρόνο ι το χρόνο παράταςθσ που του 

δόκθκε μετά από αίτθςι του, ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτθν παρ. 1 του άρκρου 203 του 

Ν. 4412/2016. 

3.2. Ο Ρρομθκευτισ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι τθν ανάκεςθ ι από τθν 

ςφμβαςθ, παρ.3 του άρκρου 203 του Ν. 4412/2016, εφόςον: 

3.2.1. Το υλικό δεν φορτϊκθκε ι παραδόκθκε ι αντικαταςτικθκε με ευκφνθ του 

Νοςοκομείου. 

3.2.2. Συντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

3.3. Στον προμθκευτι που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, τθν ανάκεςθ ι τθν 

ςφμβαςθ, επιβάλλονται με απόφαςθ του Δ.Σ. του Νοςοκομείου, φςτερα από γνωμοδότθςθ 

του αρμοδίου οργάνου, το oπoίo υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι 

εξθγιςεων, ακροιςτικά ι διαηευκτικά, οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 203 του 

Ν.4412/2016, ιτοι: α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ κατά περίπτωςθ β) μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου 

από το ςφνολο των ςυμβάςεων προμθκειϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο 

εφαρμογισ του Ν.4412/2016. 

3.4. Σε περίπτωςθ παράδοςθσ υλικοφ το οποίο, παρουςιάηει παρεκκλίςεισ από τουσ όρουσ τθσ 

ςφμβαςθσ, χωρίσ όμωσ να επθρεάηεται θ καταλλθλότθτά του, είναι δυνατι θ παραλαβι του, 

με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, ζπειτα από απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου διοίκθςθσ 

του Νοςοκομείου, κατά τθ διαδικαςία των άρκρων 208 & 209 του Ν.4412/2016.  

3.5. Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία τα υλικά παραδοκοφν ι αντικαταςτακοφν μετά τθ λιξθ του 

ςυμβατικοφ χρόνου, όπωσ διαμορφϊκθκε με τυχόν μετάκεςθ αυτοφ, και πάντωσ μζχρι τθ 

λιξθ του χρόνου τθσ παράταςθσ που ενδεχομζνωσ χορθγικθκε, επιβάλλεται εισ βάροσ του 

προμθκευτι, το πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε 

εκπρόκεςμα ςφμφωνα με το άρκρο 207 του Ν.4412/2016. το παραπάνω πρόςτιμο 

υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, χωρίσ 

Φ.Ρ.Α..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. 

3.6. Εκτόσ από τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτον Ν.4412/2016, o προςφζρων ευκφνεται και 

για κάκε ηθμία που τυχόν κα προκφψει εισ βάροσ του Νοςοκομείου από τθν μθ εκτζλεςθ ι 

τθν κακι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

3.7. 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 ενιργθςαν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά και ότι κα εξακολουκιςουν να μθν 

ενεργοφν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ αλλά και μετά τθ λιξθ 

αυτισ.  
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Σε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ριτρασ ακεραιότθτασ εκ μζρουσ του προςφζροντα μζχρι τθ 

λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Οι υποχρεϊςεισ και οι 

απαγορεφςεισ τθσ ριτρασ ακεραιότθτασ καταλαμβάνουν όλα τα μζλθ αυτισ, ςε περίπτωςθ 

κοινοπραξίασ. 

3.8 Ο προςφζρων ι οι νόμιμοι εκπρόςωποί του, δεςμεφονται ότι κα τθροφν τισ υποχρεϊςεισ 

ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου που ζχουν 

κεςπιςτεί από το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ 

περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο 

Ραράρτθμα XIV του προςαρτιματοσ Β’ του Ν.4412/2016 (Άρκρο 18 του ν.4412/2016). 

ΑΦΚΦΣ 4ο 

ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΕΧ ΥΦΣΧΦΩΓΕΧ ΞΑΨΑ ΨΘ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΑ ΕΞΨΕΟΕΧΘΧ ΨΩΡ ΧΩΠΒΑΧΕΩΡ-ΔΛΞΑΧΨΛΞΘ ΕΥΛΟΩΧΘ 

ΔΛΑΦΣΦΩΡ 

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. 

 

ΔΛΞΑΧΨΛΞΘ ΕΥΛΟΩΧΘ ΔΛΑΦΣΦΩΡ 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που 
ςυνάπτονται ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ 
ςτο Διοικθτικό Εφετείο τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα 
ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Ρριν από τθν 
άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ 
προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται 
ωσ απαράδεκτθ. 

ΑΦΚΦΣ 5ο 

ΕΓΓΩΘΧΕΛΧ 

5.1. Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ διακιρυξθ, ο Ρρομθκευτισ, για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ, κατζκεςε τθν υπ’ αρικ. ………………/………2020 εγγυθτικι επιςτολι 
τ… ……………………., ποςοφ ……………… ευρϊ, το οποίο αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό πζντε τοισ εκατό 
(5%) επί τθσ ςυvoλικισ ςυμβατικισ αξίασ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α.). Ο χρόνοσ 





                                                                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ       ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

Σελίδα 148 

ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ πρζπει να είναι ζωσ και δφο (2) μινεσ, μετά τθν λιξθ τθσ ιςχφοσ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

5.2. Θ ανωτζρω εγγφθςθ κα επιςτραφεί ςτον Ρρομθκευτι μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του υλικοφ, τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, τθν εκκακάριςθ 
τυχόν απαιτιςεων μεταξφ των ςυμβαλλομζνων και τθν κατάκεςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ 
καλισ λειτουργίασ.  

5.3. Σε περίπτωςθ μετάκεςθσ ι παράταςθσ του χρόνου παράδοςθσ του υλικοφ, ο Ρρομθκευτισ 
πρζπει να παρατείνει αναλόγωσ το χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ ι να υποβάλει 
νζα, οπότε επιςτρζφεται θ αρχικι. Ο κατά τα ανωτζρω παρατεινόμενοσ χρόνοσ ιςχφοσ τθσ 
εγγφθςθσ κα είναι μεγαλφτεροσ κατά ζνα (1) τουλάχιςτον μινα από τθ νζα θμερομθνία 
παράδοςθσ του υλικοφ. 

5.4. Κατά τα λοιπά, ωσ προσ ό,τι αφορά τισ εγγυιςεισ, ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθν οικεία κζςθ 
τθσ διακιρυξθσ και ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016. 

5.5. Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ εξοπλιςμοφ 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται πριν τθν αποδζςμευςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ 
τθσ ςφμβαςθσ και πριν από τθν ζναρξθ του χρόνου καλισ λειτουργίασ, να κατακζςει άλλθ 
εγγυθτικι επιςτολι για τθν καλι λειτουργία του εξοπλιςμοφ, ποςοφ ίςου με το 2% τθσ 
ςυμβατικισ του αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α., ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ οποίασ κα πρζπει να είναι ίςοσ με τον 
ςυμβατικό χρόνο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ του είδουσ, πλζον τρεισ (3) μινεσ. 

ΑΦΚΦΣ 6ο 

ΨΦΣΥΣΧ ΥΟΘΦΩΠΘΧ 

6.1. Θ πλθρωμι του Ρρομθκευτι κα γίνεται μετά από τθν οριςτικι, ποιοτικι και ποςοτικι 

παραλαβι από το Νοςοκομείο, με βάςθ τθν περιγραφι και τθν τιμι των ειδϊν, όπωσ αυτά 

προςδιορίηονται αναλυτικά ςτθν τεχνικι και οικονομικι του προςφορά και υπό τον όρο ότι δεν 

ςυντρζχει περίπτωςθ παραλαβισ των ειδϊν με ζκπτωςθ ι περίπτωςθ επιβολισ προςτίμων ι 

άλλων οικονομικϊν κυρϊςεων εισ βάροσ του προμθκευτι. 

6.2. Χρόνοσ εξόφλθςθσ: εντόσ εξιντα (60) θμερϊν, υπολογιηόμενων από τθν επομζνθ τθσ υποβολισ 

του τιμολογίου πϊλθςθσ από τον προμθκευτι και εφόςον κα ζχει πραγματοποιθκεί θ 

μεταφορά των ςχετικϊν πιςτϊςεων από τον φορζα χρθματοδότθςθσ του ζργου. 

6.3. Θ εξόφλθςθ γίνεται με βάςθ τα νόμιμα δικαιολογθτικά πλθρωμισ και τα λοιπά ςτοιχεία που 

προβλζπονται ςτο ςχετικό άρκρο του Ν. 4412/2016 και τθν ιςχφουςα νομοκεςία για τθν 

εξόφλθςθ τίτλων πλθρωμισ ι τθν είςπραξθ απαιτιςεων από το Δθμόςιο και τα Ν.Ρ.Δ.Δ. 

(αποδεικτικά φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ κ.λ.π.). 

6.4. Θ υποβολι του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν 

υποχρεϊςεων.  

6.5. Σε περίπτωςθ που θ εξόφλθςθ των τιμολογίων γίνει μετά τθν πιο πάνω προκεςμία, το 

Νοςοκομείο κακίςταται υπεριμερο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4152 «Επείγοντα μζτρα 

εφαρμογισ των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/9-5-2013) παραγ. Η5 

«ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΑΧΩΝ».  
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6.6. Θ προκεςμία πλθρωμισ αναςτζλλεται α) κατά το χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί από τθν 

αποςτολι του ςχετικοφ χρθματικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ ςτον αρμόδιο Επίτροπο του 

Ελεγκτικοφ Συνεδρίου και μζχρι τθ κεϊρθςθ αυτοφ, β) κατά το χρονικό διάςτθμα τυχόν 

δικαςτικϊν ι εξϊδικων διενζξεων μεταξφ του Νοςοκομείου και του προμθκευτι, που αφοροφν 

ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και γ) ςτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτο 

ςχετικό άρκρο του Ν. 4412/2016. Επίςθσ, δεν προςμετράται ο χρόνοσ κακυςτζρθςθσ τθσ 

πλθρωμισ, που οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του παρόχου (μθ ζγκαιρθ υποβολι των αναγκαίων 

δικαιολογθτικϊν κ.λ.π.). 

6.7.  Ο Ρρομθκευτισ βαρφνεται με τισ νόμιμεσ κρατιςεισ: 

α) Κρϊτηςη ύψουσ 0,1% (ΕΑΑΔΗΤ) επύ όλων των ςυμβϊςεων που υπϊγονται ςτον παρόντα 
νόμο και ςτον ν. 4413/2016 (Α΄ 148), 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε 
πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 
Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτθςθ 0,06%, Υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν βάςει του Ν. 4412/2016 
παρ. 3 του άρκρου 350. Θ εν λόγω κράτθςθ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ 
χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 
 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και 
ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 

ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ. 

Ο Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.) επί τθσ αξίασ των τιμολογίων βαρφνει τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

Τα ζξοδα μεταφοράσ και φορτοεκφόρτωςθσ των ειδϊν βαρφνουν τον προμθκευτι. 

 

ΑΦΚΦΣ 7ο 

ΩΥΣΧΦΕΩΧΕΛΧ ΑΡΑΔΣΧΣΩ 

1. Κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ και τθσ εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ, ο 

Ρρομθκευτισ κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά με το Νοςοκομείο για το οποίο προορίηεται ο 

αντίςτοιχοσ εξοπλιςμόσ, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ 

ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ. 

2. Ο Ρρομθκευτισ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ 

ιςχφουςασ νομοκεςίασ ωσ προσ το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό για τθν εκτζλεςθ των 

υποχρεϊςεων τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί 

ςε τρίτουσ υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ. 
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3. Ο Ρρομθκευτισ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να υλοποιιςει τθν προμικεια, ςφμφωνα με τα 

κακοριηόμενα ςτα ςχετικά άρκρα τθσ παροφςασ, εκτελϊντασ προςθκόντωσ όλεσ τισ επιμζρουσ 

εργαςίεσ, που αυτό περιλαμβάνει, διακζτοντασ το κατάλλθλα εκπαιδευμζνο προςωπικό με τθν 

απαιτοφμενθ εμπειρία, τεχνογνωςία και ικανότθτα ϊςτε να ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ τθσ 

ςφμβαςθσ. 

4. Ο Ρρομθκευτισ εγγυάται και φζρει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ, που προβλζπονται ι 

απορρζουν από τθν παροφςα Σφμβαςθ και το Νόμο και ςε ςχζςθ με οποιαδιποτε εργαςία 

εκτελείται από το προςωπικό του, που κα αςχολθκεί ι κα παράςχει οποιεςδιποτε υπθρεςίεσ 

ςε ςχζςθ με τθν παροφςα Σφμβαςθ. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που 

προκλθκεί ςε τρίτουσ υποχρεοφται μόνον αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ. 

5. Ο Ρρομθκευτισ ορίηει εκπρόςωπό του και τον εξουςιοδοτεί με ειδικό πλθρεξοφςιο να 

υπογράψει τθ Σφμβαςθ, να τον εκπροςωπεί ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και να ενεργεί κατ’ 

εντολι και για λογαριαςμό του για όλα τα ηθτιματα που ςχετίηονται με τθ Σφμβαςθ. Επιπλζον, 

πρζπει να οριςτεί και αναπλθρωτισ του εκπροςϊπου με τισ ίδιεσ αρμοδιότθτεσ. Αλλαγι 

προςϊπου ι διεφκυνςθσ του εκπροςϊπου ι /και του αναπλθρωτι του αναφζρεται γραπτά ςτθν 

Ανακζτουςα Αρχι και ιςχφει μετά από τθ γραπτι ζγκριςθ αυτισ. 

6. Ο εκπρόςωποσ και ο αναπλθρωτισ εκπρόςωποσ του Ρρομθκευτι είναι μεταξφ άλλων 

εξουςιοδοτθμζνοι να τον αντιπροςωπεφουν ςε όλα τα κζματα που αφοροφν τθ Σφμβαςθ και να 

διευκετοφν για λογαριαςμό του οποιαδιποτε διαφορά προκφπτει ι ςχετίηεται με τθ Σφμβαςθ, 

ςυμμετζχοντασ, όποτε και όπου κλθκοφν, ςε ςυναντιςεισ με τα αρμόδια για τθν 

παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο όργανα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

7. Ο Ρρομθκευτισ κα ενεργεί με επιμζλεια και φροντίδα, ϊςτε να εμποδίηει πράξεισ ι 

παραλείψεισ, που κα μποροφςαν να ζχουν αποτζλεςμα αντίκετο με το ςυμφζρον τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ. 

8. Απαγορεφεται ςτον Ρρομθκευτι να ανακζςει ςε τρίτουσ οποιεςδιποτε υπευκυνότθτεσ και 

ευκφνεσ, που απορρζουν γι’ αυτόν από τθν παροφςα. 

9. Σε περίπτωςθ που ο Ρρομθκευτισ είναι Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, τα μζλθ που αποτελοφν τθν Ζνωςθ/ 

Κοινοπραξία, κα είναι από κοινοφ και εισ ολόκλθρον υπεφκυνα ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για 

τθν εκπλιρωςθ όλων των υποχρεϊςεων τουσ που απορρζουν από τθ Διακιρυξθ. 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 
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Ανακζτουςασ Αρχισ ωσ λόγοσ απαλλαγισ του ενόσ μζλουσ από τισ ευκφνεσ και τισ υποχρεϊςεισ του 

άλλου ι των άλλων μελϊν για τθν ολοκλιρωςθ τθσ προμικειασ. 

10. Σε περίπτωςθ λφςθσ, πτϊχευςθσ, ι κζςθσ ςε κακεςτϊσ αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι ειδικισ 

εκκακάριςθσ ενόσ εκ των μελϊν που απαρτίηουν τον προμθκευτι, θ Σφμβαςθ εξακολουκεί να 

υφίςταται και οι απορρζουςεσ από τθ Σφμβαςθ υποχρεϊςεισ βαρφνουν τα εναπομείναντα μζλθ του 

προμθκευτι, μόνο εφόςον αυτά είναι ςε κζςθ να τισ εκπλθρϊςουν. Θ κρίςθ για τθ δυνατότθτα 

εκπλιρωςθσ ι μθ των όρων τθσ Σφμβαςθσ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια του αρμοδίου 

οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να 

καταγγείλει τθ Σφμβαςθ. Επίςθσ ςε περίπτωςθ ςυγχϊνευςθσ, εξαγοράσ, μεταβίβαςθσ τθσ 

επιχείρθςθσ κ.λπ. κάποιου εκ των μελϊν που απαρτίηουν τον προμθκευτι, θ ςυνζχιςθ ι όχι τθσ 

Σφμβαςθσ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια του τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

11. Σε περίπτωςθ λφςθσ ι πτϊχευςθσ του προμθκευτι, όταν αυτόσ αποτελείται από μία εταιρεία, ι 

κζςθσ τθσ περιουςίασ αυτοφ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ, τότε θ ςφμβαςθ λφεται αυτοδίκαια από 

τθν θμζρα επζλευςθσ των ανωτζρω γεγονότων. Σε τζτοια περίπτωςθ καταπίπτει υπζρ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ θ Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ που προβλζπεται ςτθ Σφμβαςθ. 

12. Εφόςον θ Ανακζτουςα Αρχι αποφαςίςει ςχετικά ότι τα εναπομείναντα μζλθ δεν επαρκοφν για 

να εκπλθρϊςουν τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ, τότε θ Ανάδοχοσ Ζνωςθ /Κοινοπραξία οφείλει να 

προτείνει αντικαταςτάτθ, με προςόντα αντίςτοιχα του αποχωροφντοσ μζλουσ. Θ πρόταςθ κα πρζπει 

να ςυνοδεφεται από ςχετικά ζγγραφα ςτα οποία ο αντικαταςτάτθσ δεςμεφεται για τθν προςικουςα 

εκπλιρωςθ των εν λόγω ςυμβατικϊν όρων και τθν εν γζνει υποκατάςταςθ του ςτισ υποχρεϊςεισ 

του αποχωροφντοσ μζλουσ. Θ Ανακζτουςα Αρχι εγκρίνει με απόφαςι τθσ τθν αντικατάςταςθ αυτι. 

Σε περίπτωςθ όμωσ που θ πρόταςθ για ςυγκεκριμζνο αντικαταςτάτθ δεν γίνει αποδεκτι, θ 

Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να κθρφξει τθν Ανάδοχο Ζνωςθ /Κοινοπραξία ζκπτωτθ. 

13. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εγκαταςτιςει ςε ςθμείο που κα υποδειχκεί από τθν Ανακζτουςα 

Αρχι αυτοκόλλθτθ ετικζτα επι των προμθκευόμενων ειδων ςτθν οποία κα αναγράφονται τα 

ςτοιχεία για τθν χρθματοδότθςι του.  

ΑΦΚΦΣ 8ο 

ΕΛΔΛΞΕΧ ΩΥΣΧΦΕΩΧΕΛΧ ΨΣΩ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΣΩ 

Ρζραν των λοιπϊν ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, το Νοςοκομείο ζχει τισ εξισ ειδικζσ 

υποχρεϊςεισ, ωσ προσ ότι αφορά τθ χριςθ του υπό προμικεια υλικοφ: 

α) Να μεριμνά για τθν προςεκτικι χριςθ του υλικοφ. 
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β) Να προφυλάςςει το υλικό από οποιαδιποτε πρόκλθςθ ηθμιάσ, οφειλόμενθσ ςε υπαιτιότθτα 

υπαλλιλων του Νοςοκομείου ι τρίτων προςϊπων ι ςε εξωτερικζσ επιδράςεισ (υγραςία, ςκόνθ, 

υπερβολικι ηζςτθ κ.λ.π.). 

ΑΦΚΦΣ 9ο 

ΑΡΩΨΕΦΑ ΒΛΑ 

9.1. Ο Ρρομθκευτισ δεν μπορεί να κεωρθκεί υπεφκυνοσ για τθν μθ ζγκαιρθ φόρτωςθ - παράδοςθ 

του υπό προμικεια υλικοφ, εφόςον ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. Ωσ ανωτζρα βία νοείται 

κάκε γεγονόσ απρόβλεπτο, το οποίο ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ δεν μπορεί να αποτραπεί 

ζςτω και με τθ λιψθ μζτρων άκρασ επιμζλειασ και ςφνεςθσ, ζνεκα του οποίου κακίςταται 

ανζφικτο ςτον Ρρομθκευτι να προβεί ο ίδιοσ ι μζςω τρίτων ςτθν εκπλιρωςθ των 

υποχρεϊςεϊν του.  

9.2. Σε εφαρμογι του άρκρου 204 του Ν. 4412/2016, ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται μζςα ςε 

διάςτθμα είκοςι (20) θμερϊν από τότε που ζλαβε χϊρα το γεγονόσ που ςυνιςτά ανωτζρα βία 

να το αναφζρει εγγράφωσ και να προςκομίςει ςτο Νοςοκομείο τα απαραίτθτα αποδεικτικά 

ςτοιχεία. Σε περίπτωςθ που ο Ρρομθκευτισ δεν προςκομίςει τζτοια ςτοιχεία ςτερείται του 

δικαιϊματοσ να επικαλεςτεί τθ ςυνδρομι λόγου ανωτζρασ βίασ για τθ μθ εκπλιρωςθ των 

ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων.  

9.3. Γεγονότα που εντάςςονται ςτο πλαίςιο των κινδφνων τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ του 

Ρρομθκευτι και μπορεί να επθρεάςουν δυςμενϊσ τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του 

υποχρεϊςεων, δεν ςυνιςτοφν λόγουσ ανωτζρασ βίασ.  

ΑΦΚΦΣ 10ο 

ΟΣΛΥΣΛ ΣΦΣΛ 

Πλοι οι όροι τθσ παροφςασ κεωροφνται ουςιϊδεισ. Τροποποίθςθ αυτϊν μπορεί να γίνει μόνον 

εγγράφωσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ και μετά από προθγοφμενθ ςχετικι 

απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Νοςοκομείου και με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ενδιάμεςθσ 

Διαχειριςτικισ Αρχισ (ΕΔΑ). Ζχουν πλιρθ ςυμβατικι ιςχφ και αποτελοφν αναπόςπαςτα τμιματα τθσ 

ςφμβαςθσ, ςτο μζτρο που δεν αντίκεινται ςτουσ όρουσ αυτισ, α) θ διακιρυξθ του διενεργθκζντοσ 

διαγωνιςμοφ, β) θ τεχνικι και οικονομικι προςφορά του Ρρομθκευτι και γ) οι διευκρινιςτικζσ του 

επιςτολζσ και τα τεχνικά φυλλάδια του καταςκευαςτικοφ οίκου. 

ΑΦΚΦΣ 11ο 

ΕΥΛΟΩΧΘ ΔΛΑΦΣΦΩΡ - ΕΦΑΦΠΣΧΨΕΣ ΔΛΞΑΛΣ 

11.1. Κάκε διαφορά που ανακφπτει κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ (ι και μετά τθ λιξθ τθσ, 

εφόςον απορρζει απ’ αυτιν) μεταξφ του Νοςοκομείου και του Ρρομθκευτι και αφορά 

(ενδεικτικά) τθν εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, τθν ερμθνεία αυτισ, τον προςδιοριςμό ι/ 

και τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων των μερϊν ι τθν κακ’ οιονδιποτε τρόπο 

λφςθ τθσ, επιλφεται κατ’ αρχιν, ανεξαρτιτωσ του χρόνου γενζςεϊσ τθσ, από το Διοικθτικό 

Συμβοφλιο του Νοςοκομείου, προσ το οποίο ο Ρρομθκευτισ πρζπει να απευκφνει ςχετικι 

αίτθςθ. Το Δ.Σ. αποφαςίηει οριςτικά εντόσ εφλογου χρόνου με αιτιολογθμζνθ απόφαςι του, θ 

οποία γνωςτοποιείται ςτον ενδιαφερόμενο. Εάν το Δ.Σ. του Νοςοκομείου δεν εκδϊςει 

απόφαςθ επί τθσ αιτιςεωσ μζςα ςε δφο (2) μινεσ από τθν θμζρα υποβολισ τθσ ι αν ο 
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Ρρομθκευτισ δεν αποδεχκεί τθν απόφαςθ του Δ.Σ., τότε οποιοδιποτε από τα μζρθ 

δικαιοφται να ειςαγάγει τθ διαφορά προσ επίλυςθ ενϊπιον των αρμοδίων Δικαςτθρίων. 

11.2. Κάκε διαφωνία ι διαφορά που κα απορρζει από τθ ςφμβαςθ προμικειασ ι κα ςχετίηεται μ’ 

αυτιν και δεν κα ρυκμίηεται κατά τον ανωτζρω τρόπο, κα επιλφεται αποκλειςτικά από τα 

κακ’ φλθν αρμόδια δικαςτιρια τθσ Καςτοριάσ. 

11.3. Για ότι δεν προβλζπεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ, εφαρμόηονται οι όροι τθσ υπ’ αρικ.      

/2020 επαναπροκιρυξθσ του διενεργθκζντοσ διαγωνιςμοφ, κακϊσ και οι περί προμθκειϊν 

του Δθμοςίου διατάξεισ, όπωσ ιςχφουν κάκε φορά. 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. 

Ακολουκεί κατάςταςθ των υπό προμικεια ειδϊν ςε ποςότθτεσ και τιμζσ όπωσ αυτζσ φαίνονται ςτθν 

προςφορά που αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

Σε επιβεβαίωςθ όλων των παραπάνω ςυντάχκθκε θ παροφςα ςε τρία (3) όμοια αντίγραφα, τα οποία, 

αφοφ διαβάςτθκαν, υπογράφθκαν από τουσ ςυμβαλλόμενουσ, εκ των οποίων το Νοςοκομείο ζλαβε 

τα δυο (2) αντίγραφα, ενϊ το άλλο ζλαβε ο Ρρομθκευτισ. 

 

ΣΛ  ΧΩΠΒΑΟΟΣΠΕΡΣΛ 

 

                                        ΓΛΑ ΨΣ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΣ                                   ΓΛΑ ΨΣΡ ΥΦΣΠΘΚΕΩΨΘ 

 

 

 (Ωπογραφι)                                    (Ωπογραφι) 
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ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ Ηϋ – ΕΕΕΧ 

Θ ανακζτουςα αρχι ςυντάςςει με τθ χριςθ τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ, Promitheus ESPDint 
(https://espdint.eprocurement.gov.gr/) , ιτοι τθσ διαδικτυακισ πλατφόρμασ που διακζτει θ ΕΕ 
(βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 τθσ 
Επιτροπισ τθσ 5θσ Ιανουαρίου 2016), το πρότυπο ΕΕΕΣ που κα ανταποκρίνεται: α) ςτισ καταςτάςεισ 
εκείνεσ για τισ οποίεσ οι οικονομικοί φορείσ αποκλείονται ι, με βάςθ τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, 
μποροφν να αποκλειςκοφν, κακϊσ και β) ςτα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ που ζχουν κακοριςτεί με 
τα ωσ άνω ζγγραφα. Το περιεχόμενο του αρχείου ωσ αρχείο PDF, ψθφιακά υπογεγραμμζνο, 
αναρτάται ξεχωριςτά ωσ αναπόςπαςτο μζροσ τθσ διακιρυξθσ.  

Tο αρχείο XML αναρτάται για τθν διευκόλυνςθ των οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να ςυντάξουν 
μζςω τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ τθσ ΕΕ τθ ςχετικι απάντθςι τουσ. 

 
Ρρόκειται για μια υπεφκυνθ διλωςθ τθσ καταλλθλότθτασ, τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ και των 
ικανοτιτων των επιχειριςεων, θ οποία χρθςιμοποιείται ωσ προκαταρκτικό αποδεικτικό ςε όλεσ τισ 
διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων που υπερβαίνουν το κατϊτατο όριο τθσ ΕΕ. Θ 
υπεφκυνθ διλωςθ επιτρζπει ςτισ ςυμμετζχουςεσ εταιρείεσ ι άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ να 
αποδείξουν ότι: 

 δεν βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ για τισ οποίεσ πρζπει ι είναι δυνατόν να 
αποκλειςτοφν από τθ ςφναψθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 

 πλθροφν τα ςυναφι κριτιρια αποκλειςμοφ και επιλογισ. 
Μόνον ο προςωρινόσ προμθκευτισ κα πρζπει να υποβάλει τα πιςτοποιθτικά που ηθτοφνται από τθν 
ανακζτουςα αρχι ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία. Από τουσ υπόλοιπουσ ςυμμετζχοντεσ ενδζχεται να 
ηθτθκοφν οριςμζνα ι όλα τα ζγγραφα ςε περιπτϊςεισ αμφιβολιϊν. Σε περίπτωςθ που ο 
προςωρινόσ προμθκευτισ παρζχει τουσ ςυνδζςμουσ για τα πρωτότυπα αποδεικτικά ςτοιχεία ςτα 
αντίςτοιχα μθτρϊα, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ζχει άμεςθ πρόςβαςθ από εκεί. Ειδικότερα, με 
βάςθ τθν παρ.6 του άρκρου 79 του Ν.4412/2016, οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να 
υποβάλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία όταν 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. 
Το ΕΕΕΣ δεν περιλαμβάνει τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Καλφπτει μόνο τουσ όρουσ ςυμμετοχισ 
(προεπιλογι) από πλευράσ κριτθρίων αποκλειςμοφ και επιλογισ. 
Το e ΕΕΕΣ είναι θ θλεκτρονικι ζκδοςθ αυτισ τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, που παρζχεται ςτο διαδίκτυο 
από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςτο URL:  (https://espdint.eprocurement.gov.gr/)   
 
Θ υπθρεςία e ΕΕΕΣ επιτρζπει: 

 ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ, να ςυμπλθρϊνουν και να χρθςιμοποιοφν ζνα υπόδειγμα ΕΕΕΣ 
κακορίηοντασ τα κριτιρια αποκλειςμοφ και επιλογισ 

 ςτθν ςυμμετζχουςα επιχείρθςθ να ςυμπλθρϊνει, να επαναχρθςιμοποιεί, να τθλεφορτϊνει  
και να εκτυπϊνει το ΕΕΕΣ για μια ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία. 

Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι, προσ διευκόλυνςθ των ανακετουςϊν αρχϊν/ανακετόντων φορζων κακϊσ 
και των οικονομικϊν φορζων, εξζδωςε ςχετικό ζγγραφο με Συχνζσ Ερωτιςεισ (Frequently Asked 
Questions-FAQ), όςον αφορά το θλεκτρονικό Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο Συμβάςεων (e ΕΕΕΣ), 
εςτιάηοντασ ςε κζματα βαςικϊν αρχϊν του ΕΕΕΣ, χριςθσ τθσ υπθρεςίασ e ΕΕΕΣ που προςφζρει θ ΕΕ 
κακϊσ και κζματα τεχνικά και Εφαρμογισ του e EEEΣ. 
 
Οι οικονομικοί φορείσ οφείλουν να υποβάλουν με τθν προςφορά τουσ ςυμπλθρωμζνο το πρότυπο 
ΕΕΕΣ όπωσ αυτό ζχει οριςτεί από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ/τουσ ανακζτοντεσ φορείσ ςτθ διακιρυξθ 
(ιτοι είτε ςτο κείμενο αυτισ είτε ςτο ξεχωριςτό αρχείο PDF που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ) 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/#_blank
https://espdint.eprocurement.gov.gr/#_blank
https://espdint.eprocurement.gov.gr/#_blank
https://espdint.eprocurement.gov.gr/#_blank
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ςε μορφι pdf (Αποφ. Ρ1/2390/13) ψθφιακά υπογεγραμμζνο κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 73 του 
ν.4412/16 και τθν διακιρυξθ. 
 
Για τθν ςφνταξθ ι/και ςυμπλιρωςθ του απαιτοφμενου e ΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείσ προτείνεται να 
χρθςιμοποιιςουν το αναρτθμζνο από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ επικουρικό αρχείο XML, προκειμζνου 
να εκμεταλλευτοφν τθν υπθρεςία e ΕΕΕΣ τθσ ΕΕ και να παράξουν τθν απάντθςθ τουσ ςε μορφι 
αρχείου PDF, το οποίο και αποκθκεφουν, αρχικά, τοπικά ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι τουσ. 
Σθμειϊνεται το εξισ: 
Το αρχείο PDF παράγεται ζμμεςα από τθν υπθρεςία e EEEΣ επιλζγοντασ το κουμπί «Εκτφπωςθ».  
Θ εκτφπωςθ κα πρζπει να ανακατευκυνκεί ςε εικονικό εκτυπωτι PDF (virtual PDF printer), ιτοι 
λογιςμικό, εγκατεςτθμζνο ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι του χριςτθ, το οποίο αποκθκεφει το 
περιεχόμενο τθσ εκτφπωςθσ ςε θλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί ςε φυςικό εκτυπωτι. 
Ενδεικτικά θ λειτουργία αυτι μπορεί να πραγματοποιθκεί εγγενϊσ από φυλλομετρθτι διαδικτφου, 
όπωσ π.χ. Google Chrome, ι από εξειδικευμζνο λογιςμικό, όπωσ π.χ. Cute PDF. 
 
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://espdint.eprocurement.gov.gr/) 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 δ/ςμό. 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/#_blank
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