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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Επωνυμία Γ.Ν. ΑΤΑΣ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΛΟΦΟΣ ΡΕΑΝΚΘΣ 1 

Ρόλθ ΑΤΑ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 47100 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Τθλζφωνο 2681361128 

Φαξ 2681021414 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  promithies@gnartas.gr 

Κωδικόσ NUTS EL 541 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ ΜΡΟΚΟΣ Γ. – ΤΣΩΛΑ Ρ. – ΑΑΒΑΝΤΛΝΟΥ . 

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

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL)  

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι το Νομικό Ρρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου «ΓΕΝΛΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ 
ΑΤΑΣ», αποτελεί μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι (κατ’ άρκρο 2 παρ.1 περ. 2,3 Ν. 
4412/2016) και ανικει ςτο Δθμόςιο Τομζα (ΝΡΔΔ). 

   

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν Υγείασ. 

 

τοιχεία Επικοινωνίασ 

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

 

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

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από : 

τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: www.promitheus.gov.gr ι www.gnartas.gr 

 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

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

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.gnartas.gr/
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Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι o τακτικόσ προχπολογιςμόσ του 
Γενικοφ Νοςοκομείου Άρτασ .  Θ δαπάνθ για τθν εν ςφμβαςθ βαρφνει τον  Κ.Α.Ε. : 9749.01 
ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2017-2018  του Γ.Ν. Άρτασ. 
 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο 
ζύκβαζεο  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ προμικεια ενόσ (1) ςυςτιματοσ Αξονικοφ 
Σομογράφου 16 τομϊν για τισ ανάγκεσ του Γ.Ν. Άρτασ.            

Σο προσ προμικεια είδοσ κατατάςςεται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου 
δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) : 33115000-9 

Η παροφςα ςφμβαςθ περιλαμβάνει τθν  προμικεια ενόσ (1) ςυςτιματοσ Αξονικοφ 
Σομογράφου 16 τομϊν για τισ ανάγκεσ του Γ.Ν. Άρτασ. 

Προςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο τθσ Προμικειασ. 

Η εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 360.000 € 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΠΑ: € 290.322,58  ΦΠΑ : 
69.677,42). 

 

Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε εκατόν είκοςι (120) θμζρεσ (ςφμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα) 

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

Η ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ 
προςφοράσ, βάςει ΒΕΛΣΙΣΗ ΧΕΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ - ΣΙΜΗ 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

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

Α) ΚΕΛΜΕΝΘ ΝΟΜΟΚΕΣΛΑ 

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

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

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

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν 
Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 
2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ 
ςυναλλαγζσ»,  
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*Μζχρι τισ 31/03/2017+ του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαςτικι προςταςία κατά τθ ςφναψθ 
δθμοςίων ςυμβάςεων Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 89/665/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου τθσ 21γσ Ιουνίου 1989 (L 395) και τθν Οδθγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
τθσ 25θσ Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπωσ τροποποιικθκαν με τθν Οδθγία 2007/66/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 11θσ Δεκεμβρίου 2007 (L335)»,  , 

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

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

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

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

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

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

του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εκνικό Τυπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και λοιπζσ 
διατάξεισ” 

του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ 
διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., τθσ κοινισ απόφαςθσ 
των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα 
‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το 
ν.3414/2005’’, κακϊσ και τθσ απόφαςθσ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν με 
αρικμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Βϋ 1590) “Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν 
εξωχϊριεσ εταιρίεσ”, 

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

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

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά 
Θζματα”,  

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

του π.δ 80/2016  113/2010 ( Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

του Ν. 3329/2005 «Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ 
διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπωσ ιςχφει ςιμερα.  

του Ν. 3580/2007 «Ρρομικειεσ Φορζων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείασ και 
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπωσ ιςχφει 
ςιμερα.  

τον Ν. 3918/2011 (άρκρα 13,14) (Αϋ 31) «Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα υγείασ και 
άλλεσ διατάξεισ. 

τον Ν.3846/2010 (άρκρο 24) «Εγγυιςεισ για τθν εργαςιακι αςφάλεια και άλλεσ διατάξεισ» 

του Ν. 3329/2005 «Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ 
διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπωσ ιςχφει ςιμερα.  
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του Ν. 3580/2007 «Ρρομικειεσ Φορζων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείασ και 
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπωσ ιςχφει 
ςιμερα.  

τον Ν. 3918/2011 (άρκρα 13,14) (Αϋ 31) «Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα υγείασ και 
άλλεσ διατάξεισ. 

 

Β) ΑΡΟΦΑΣΕΛΣ 

τθσ με αρ. Ρ1 2380/2012 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 3400) «φκμιςθ των ειδικότερων 
κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
Συμβάςεων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και 
Δικτφων »  

τθσ με αρ. Ρ1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και 
Ανταγωνιςτικότθτασ “Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.), των ςε εκτζλεςθ των 
ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  
κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, 
περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 
 
Τθν υπ’ αρικ. 5/13-2-2015  κζμα 8ο Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου  περί εγκρίςεωσ 
του Ρρογράμματοσ  Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν Υγείασ (Ρ.Ρ.Υ.Φ.Υ) ζτουσ 2015, πιςτϊςεισ 
2016-2017. 

Το από 27-9-2016  email τθσ 6θσ  ΥΡΕ ςχετικά με τθν ζγκριςθ  ΡΡΥΦΥ  ζτουσ 2015 -
ΡΛΣΤΩΣΕΛΣ 2016 – 2017 ςφμφωνα με το αρικ. 4708/16-9-2016 ζγγραφο τθσ Επιτροπισ 
Ρρομθκειϊν Υγείασ και το ΦΕΚ Βϋ2937/15-9-2016.  

Το από 13-10-2016 email τθσ 6θσ  ΥΡΕ  ςχετικά με τον οριςμό φορζων  υλοποίθςθσ του  
ΡΡΥΦΥ ζτουσ 2015 -ΡΛΣΤΩΣΕΛΣ 2016 – 2017, ςφμφωνα με τα αρικ. 4972/6-10-2016, 
4747/20-9-2016, 4963/5-10-2016  ζγγραφα τθσ Επιτροπισ Ρρομθκειϊν Υγείασ  

Τθν αρικμ. 4/10-2-2017 κζμα 10ο απόφαςθ του Δ.Σ. του Νοςοκομείου περί ζγκριςθσ 
τροποποίθςθσ του ΡΡΥΦΥ ζτουσ 2015 -ΡΛΣΤΩΣΕΛΣ 2016 – 2017. 

Τθν αρικμ. 9/28-3-2017 κζμα 25ο απόφαςθ του Δ.Σ. του Νοςοκομείου περί ζγκριςθσ 2θσ 
τροποποίθςθσ του ΡΡΥΦΥ ζτουσ 2015 -ΡΛΣΤΩΣΕΛΣ 2016 – 2017. 

Τθν αρικμ. πρω. 1971/15-5-2017 απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ρρομθκειϊν Υγείασ  περί 
ζγκριςθσ τροποποίθςθσ του ΡΡΥΦΥ ζτουσ 2015 -ΡΛΣΤΩΣΕΛΣ 2016 – 2017. 

Τθν αρικμ. 27/13-7-2016 κζμα ζκτακτο 1ο απόφαςθ του Δ.Σ. του Νοςοκομείου περί 
ζγκριςθσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν για τθν προμικεια ενόσ (1) ςυςτιματοσ Αξονικοφ 
Τομογράφου 16 τομϊν για τισ ανάγκεσ του Γ.Ν. Άρτασ. 

Τθν αρικμ. 18/22-6-2017 (Κζμα 19o) απόφαςθ του Δ.Σ. του Νοςοκομείου περί ζγκριςθσ 
διενζργειασ του εν λόγω διαγωνιςμοφ και ζγκριςθ των ειδικϊν όρων κακϊσ και οριςμόσ 
επιτροπισ διενζργειασ.  

Τθν αρικμ. 10/11-4-2017 (κζμα 3ο) απόφαςθ του Δ.Σ. του Νοςοκομείου περί ζγκριςθσ των 
όρων τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ. 
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 Τθν  αρικμ. 11626/26-6-2017 Ανάλθψθ Υποχρζωςθσ Ρίςτωςθσ με ΑΔΑ : 6Χ64690ΒΒ-ΒΝ3 
για το Γ.Ν. Άρτασ. 
 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Θ θμερομθνία ζναρξθσ παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 30 Ιουνίου 2017 θμζρα 
Παραςκευι    και ϊρα 17:00 μ.μ..  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 4/8/2017 και ϊρα 17:00 
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 10 Αυγοφςτου, θμζρα Πζμπτθ και 
ϊρα 11:00 π.μ.  

 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 
30/6/2017 ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Αρικμόσ Ρροκιρυξθσ ςτθν 
Ε.Ε S: 2017/S 122-247926 

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΔΜΘΣ). 

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 Συςτθμικό Αρικμό : 
43336 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται ςτο τεφχοσ Διακθρφξεων 
Δθμοςίων Συμβάςεων τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβζρνθςθσ. Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ 
παροφςασ Διακιρυξθσ) ςτάλκθκε για δθμοςίευςθ ςτισ 29/6/2017 και δθμοςιεφκθκε και 
ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμφωνα με το άρκρο 66 του Ν. 4412/2016 ςτισ : 

 ΔΗΜΟΠΡΑΙΑΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 

 ΝΑΤΣΕΜΠΟΡΙΚΗ 

 ΜΑΧΗΣΗ 

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 
τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον 
ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΛΑΥΓΕΛΑ), ςτισ 30/6/2017.  

Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί : α)  ΕΜΡΟΛΚΟ ΚΑΛ ΒΛΟΜΘΧΑΝΛΚΟ ΕΡΛΜΕΛΘΤΘΛΟ ΑΚΘΝΩΝ 
email : info@acci.gr β) ΕΜΡΟΛΚΟ ΚΑΛ ΒΛΟΜΘΧΑΝΛΚΟ ΕΡΛΜΕΛΘΤΘΛΟ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ e-
mail : root@ebeth.gr γ) ΕΡΛΜΕΛΘΤΘΛΟ ΑΤΑΣ epimarta@otenet.gr 

Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ 
διεφκυνςθ (URL) :   www.gnartas.gr  ςτισ 30/6/2017. 

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
mailto:root@ebeth.gr
http://www.gnartas.gr/
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Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει είτε τθν Ανακζτουςα Αρχι είτε 
τον Οικονομικό Φορζα κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 77 παρ. 
5 ν. 4270/2014, άρκρα 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007, ςε ςυνδυαςμό με τα άρκρα 377 
παρ. 1 περ. 35 & 379 παρ. 12 ν. 4412/2016  

 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 

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 κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον 
επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των 
πλθροφοριϊν που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα: 

 θ παροφςα Διακιρυξθ  με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ 
αυτισ  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ 
Αληηθεηκέλνπ ηεο ύκβαζεο  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ –  Δ.Δ.. 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI – Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο – Πνζόηεηεο  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V –Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI – Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VIΙ – ρέδην ύκβαζεο  

 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

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

2.1.3 Παροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο 
δεκαπζντε (15) 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: 

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

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

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

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

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

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

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

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

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

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

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά 
ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ 
Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.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. 
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Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι 
περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

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

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

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

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

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

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

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

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

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 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 
κατατίκεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι 
επιςτολι ςυμμετοχισ  που ανζρχεται ςτο ποςό των 5.806,45 ευρϊ (2% τθσ εκτιμϊμενθσ 
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΡΑ). (βλ. ΡΑΑΤΘΜΑ VI παροφςασ – Υποδείγματα Εγγυιςεων. 
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Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον 
όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που 
ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ 
του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ,  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 μετά:  

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

β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων ι τθν ζκδοςθ 
απόφαςθσ επ’ αυτϊν, και   

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

 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ  

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 τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ:  

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

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

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

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

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

αφορά κατ’ ελάχιςτον τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου. 

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

εδαφίων αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

2.2.3.2. Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι 
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι 
διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ 
όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι νομοκεςία  ι/και όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί 
να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του 
όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

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

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

2.2.3.3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 
προςφζρων 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 
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προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ 
ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε 
μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 
αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ 
υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του 
λειτουργίασ,  

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

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

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

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

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ 
των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 23 τθσ 
παροφςασ,  

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

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

 

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

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

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 ι ςτο Μθτρϊο 
Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ 

2.2.5 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο 

Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ οι 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικά εκδιδόμενα από επίςθμα ινςτιτοφτα ι 
επίςθμεσ υπθρεςίεσ ελζγχου τθσ ποιότθτασ, αναγνωριςμζνων ικανοτιτων, με τα οποία 
βεβαιϊνεται θ καταλλθλότθτα των αγακϊν, επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςε οριςμζνεσ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ ι πρότυπα. 

2.2.6 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

‘Πλοι οι ςυμμετζχοντεσ υποχρεωτικά πρζπει να διακζτουν ςφςτθμα ποιότθτασ ΕΝ ΙSO 
9001:08 ι EN ISO 13485:03, με πεδίο πιςτοποίθςθσ τθν διακίνθςθ ιατροτεχνολογικϊν 
προϊόντων και EN ISO 13485:03, με πεδίο πιςτοποίθςθσ τθν τεχνικι υποςτιριξθ 
ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων (με πιςτοποιθτικά επίςθμου οργανιςμοφ πιςτοποίθςθσ 
μεταφραςμζνα ςτα ελλθνικά και νομίμωσ επικυρωμζνα, τα οποία κα κατακζςουν ςτον 
επιμζρουσ φάκελο τεχνικισ προςφοράσ) 

2.2.6.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

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 και 2.2.6 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν 
υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, α) το προβλεπόμενο από το 
άρκρο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα ΛΛ το οποίο 
αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 

Το Ε.Ε.Ε.Σ. καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου  του Ραραρτιματοσ ΛΛ του 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7  

Επιςθμαίνεται ότι : 

1. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν ςυμπλθρωμζνο το πρότυπο Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) όπωσ αυτό ζχει οριςτεί ςε μορφι αρχείου pdf, ψθφιακά 
υπογεγραμμζνο ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 73 του ν.4412/16 και τθν παροφςα 
διακιρυξθ. 
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Φζρει δε θμερομθνία εντόσ 30 θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ 
υποβολισ των προςφορϊν και δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ. 

2.Για τθν ςφνταξθ ι/και ςυμπλιρωςθ του απαιτοφμενου  eΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείσ 
προτείνεται να χρθςιμοποιιςουν το αναρτθμζνο επικουρικό αρχείο .xml, που βρίςκεται 
ςυνθμμζνο θλεκτρονικά ςτθν πλατφόρμα ΕΣΘΔΘΣ ςτον παρόντα διαγωνιςμό, προκειμζνου 
να εκμεταλλευτοφν τθν υπθρεςία eΕΕΕΣ τθσ ΕΕ και να παράξουν τθν απάντθςθ τουσ ςε 
μορφι αρχείου .pdf, μζςω τθσ διαδρομισ: 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd 

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

Σθμειϊνεται ότι ςτα ςυνθμμζνα αρχεία του παρόντοσ διαγωνιςμοφ υπάρχει το αρχείο του 
ΕΕΕΣ ςε μορφι .pdf το οποίο λειτουργεί ωσ πρότυπο, προκειμζνου οι οικονομικοί φορείσ να 
βοθκθκοφν ςτθν ςυμπλιρωςι του. 

4. Ρλθροφορίεσ που αφοροφν τθν ςφνταξθ, δθμοςίευςθ και υποβολι του (ΕΕΕΣ), 
παρζχονται ςτον ΕΚΤΕΛΕΣΤΛΚΟ ΚΑΝΟΝΛΣΜΟ (ΕΕ) 2016/7 τθσ ΕΡΛΤΟΡΘΣ τθσ 5θσ Λανουαρίου 
2016 και ςτισ εξισ 

θλεκτρονικζσ πφλεσ : 

- https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el 

- http://www.promitheus.gov.gr 

 

Και 

β) Τπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςτθν οποία 

να δθλϊνει ότι : 

α) Απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο πξνθήξπμεο.  

β) Η πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο πξνθήξπμεο, ηωλ 

νπνίωλ νη     πξνζθέξνληεο έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθύιαθηε γλώζε.  

γ) Τα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή.  

δ) Παξαηηείηαη από θάζε δηθαίωκα απνδεκίωζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απόθαζε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθύξωζε – καηαίωζε ηνπ δηαγωληζκνύ.  

ε) Σπκκεηέρεη ζε κηα κόλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξόληνο δηαγωληζκνύ. 

 

2.2.6.2 Απνδεηθηηθά κέζα  

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

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

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

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

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από 
τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ. 

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

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν 
οποία αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ 
παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται 
ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ 
οικονομικοφ φορζα ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου 
ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ 
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι 
οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.5. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα 
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι 
τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ 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 
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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  

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

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ  τθσ 
παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν όςα ζγγραφα αναφζρονται ςτθν 
παράγραφο αυτι. 

 

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

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

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

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

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

Β.6. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει 
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ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 
4412/2016. 

 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

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

 Κριτιριο ανάκεςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά θ οποία 
κα λάβει υπόψθ τθν ςτακερι τιμι ............και κα προκφψει αποκλειςτικά βάςει των κάτωκι 
ποιοτικϊν κριτθρίων : 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΝΣΕΛΕΣΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

ΟΜΑΔΑ Α 

Α1 ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 72 % 

ΑΘΡΟΙΜΑ ΤΝΣΕΛΕΣΩΝ ΒΑΡΤΣΗΣΑ ΟΜΑΔΑ Α  :   72 % 

ΟΜΑΔΑ Β 

B1 ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 10 % 

B2 ΧΡΟΝΟ ΕΓΓΤΗΗ 10 % 

B3 ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 3 % 

B4 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΧΡΗΣΩΝ 5 % 

ΑΘΡΟΙΜΑ ΤΝΣΕΛΕΣΩΝ ΒΑΡΤΣΗΣΑ ΟΜΑΔΑ Β  :   28 % 

ΑΘΡΟΙΜΑ ΤΝΟΛΟΤ ΤΝΣΕΛΕΣΩΝ ΒΑΡΤΣΗΣΑ                                         100% 
*ΡΟΣΟΧΗ ΤΟ ΑΘΟΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΡΙΜΕΟΥΣ Σ.Β. ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΡΑΝΤΑ 100%+ 

 

 2.3.2   Βαζκνιόγεζε θαη θαηάηαμε πξνζθνξώλ 

Η βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν 
περίπτωςθ που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, 
αυξάνεται δε μζχρι τουσ 110 βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του 
ςυγκεκριμζνου κριτθρίου.   

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

Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου 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:  

Στακμιςμζνθ Βακμολογία Ρροςφοράσ = (….. Χ βακμ.Α1 + …….Χ βακμ. Β1 +……+…..) 

Ππου βακμ. Α1, βακμ. Β1, βακμ. Β2………: βακμολογία κριτθρίου Α1, Β1, Β2 ………  

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

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

Σελικι βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ 

  

 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

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

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ  

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

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

 *Ηλεκτρονικι Διαδικαςία+ 

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ 
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ (άρκρο 1.5), ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, 
ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ν.4412/2016 , ιδίωσ άρκρα 36 
και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. Ρ1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) 
«Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να 
διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ 
υπογραφισ και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ 
www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν κατωτζρω διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 3 
παρ. 3.2 ζωσ 3.4 τθσ  Υπουργικισ Απόφαςθσ αρικμ. Ρ1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) 
«Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» 

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

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

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

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

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

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

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία 
υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν 
ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, φζρουν ορατι μθ κρυπτογραφθμζνθ ψθφιακι 
υπογραφι ςκλθρισ αποκικευςθσ, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ. 

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

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν 
ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ 
θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι 
ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ 
εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από 
ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και  τα ζγγραφα που 
φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille).Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία 
και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν ψθφιακι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και 
όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε 
αντίγραφα των πρωτοτφπων. 

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε 
χρονικό ςθμείο κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε 
εφλογθ προκεςμία όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει 
θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 
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2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ 
διαγωνιςτικι διαδικαςία περιλαμβάνουν: 

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 3 
του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9.1. τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ.  

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το  ςχετικό πρότυπο Ε.Ε.Ε.Σ., 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 ΛΛ) και το 
υποβάλλουν θλεκτρονικά ψθφιακά υπογεγραμμζνο.  

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

β) εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τo άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 
2.1.5 και 2.2.2 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ( και ΡΑΑΤΘΜΑ VI  παροφςασ). 

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

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα, 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. 

δ) Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 , ςτθν οποία να δθλϊνει ότι : 

α) Αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ.  

β) Θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ, των 

οποίων οι     προςφζροντεσ ζλαβαν πλιρθ και ανεπιφφλακτθ γνϊςθ.  

γ) Τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι αλθκι και ακριβι.  

δ) Ραραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του ςχετικά με οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ για αναβολι ι ακφρωςθ – ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ.  

ε) Συμμετζχει ςε μια μόνο προςφορά ςτο πλαίςιο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. 

2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ 
προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-
Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ ΛV τθσ Διακιρυξθσ,  περιγράφοντασ ακριβϊσ 
πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα 
ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα των 
προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ 
αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα 
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2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη 
ππνβνιήο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο 
ανάκεςθσ *βζλτιςτθ ςχζςθ ποιότθτασ - τιμισ],  όπωσ ορίηεται κατωτζρω  και ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα V (Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ) τθσ διακιρυξθσ:  

Α. Τιμζσ 

ΡΟΣΦΟΑ ΜΕ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Θ τιμι του προσ προμικεια υλικοφ δίνεται  ςε ευρϊ ανά μονάδα μζτρθςθσ (τεμάχιο). 

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

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, 
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία.  

 Θα παρακρατείται : 

 α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και 
κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Ενιαίασ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων ( άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει).  
β) Χαρτόςθμο 3% επί τθσ κράτθςθσ τθσ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ. και ΟΓΑ 20% επί τθσ κράτθςθσ του 
χαρτοςιμου.  
γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ ςυνολικισ αξίασ κάκε αρχικισ, 
τροποποιθτικισ ι ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ, προ φόρων και κρατιςεων, υπζρ τθσ 
Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν (ΦΕΚ Β 969/22-3-2017).  
δ) Χαρτόςθμο 3% επί τθσ κράτθςθσ τθσ Α.Ε.Π.Π. και ΟΓΑ 20% επί τθσ κράτθςθσ του 
χαρτοςιμου.  
ε) Τπζρ των Οργανιςμϊν Ψυχικισ Τγείασ (2% επί τθσ αξίασ του τιμολογίου τθσ ςφμβαςθσ 
μετά τθν αφαίρεςθ του ΦΠΑ και κάκε άλλου παρακρατοφμενου ποςοφ υπζρ τρίτων). ), θ 
οποία ειςιχκθ με το άρκρο 3 παρ. ββ (μετά τθν αναρίκμθςθ μζςω του Ν. 
3846/2010,άρκρο 24) εδάφιο ε του Ν. 3580/2007, και επανεμφανίηεται ςτο άρκρο 24&6 
Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66Α/11-5-2010) 
ςτ) Κράτθςθ ςε ποςοςτό 0,02% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ (πλθν ΦΠΑ) υπζρ του Δθμοςίου, 
που παρακρατείται από τθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν κάκε πλθρωμι ςτο όνομα και 
για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων υμβάςεων και Προμθκειϊν (άρκρο 
36, παρ. 6 του Ν. 4412/2016). 
Κατά τθν πλθρωμι του τιμιματοσ των αγακϊν παρακρατείται φόροσ ειςοδιματοσ 
ςφμφωνα με το άρκρο 24 του Ν. 2198/1994 φόροσ ειςοδιματοσ όπωσ ιςχφει . 
 

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

Στθν οικονομικι προςφορά κα πρζπει να επιλζγεται με ςαφινεια ζνασ από τουσ τρόπουσ 
πλθρωμισ που περιγράφονται ςτθν παρ. (5.1) τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για 
διάςτθμα τριακοςίων εξιντα (360) θμερϊν  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. 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

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

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

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν 
επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν 
ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 3.1.1. 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)εναλλακτικι προςφορά  
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ε) 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. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

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 Αυγοφςτου, θμζρα Πζμπτθ και ϊρα 11:00 π.μ.  

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

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

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ανά ςτάδιο, κάκε προςφζρων που ςυνεχίηει ςε 
επόμενο ςτάδιο αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα 
δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

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

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

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

Ειδικότερα : 

α) Θ αρμόδια Επιτροπι καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα 
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο 
υπογράφεται από τα μζλθ του οργάνου.  

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν 
απόρριψθ των τεχνικϊν προςφορϊν που δεν γίνονται αποδεκτζσ και τθν αποδοχι ι/και 
βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ των εγγράφων 
τθσ ςφμβαςθσ. Σα ανωτζρω υπό ςτοιχεία α και β ςτάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία. 

γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, 
μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, 
αποςφραγίηονται κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ. Για 
όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια αϋ και βϋ οι 
φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται αλλά τθροφνται από τθν 
ανακζτουςα αρχι μζχρι τθν οριςτικι επίλυςθ τυχόν διαφορϊν που προκφψουν από τθν ωσ 
άνω διαδικαςία ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ.  

δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν και 
ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, 
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τθν κατάταξθ των προςφορϊν με βάςθ το οριηόμενο με τθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ 
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 ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με 
κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ 
γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων 
που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.  

Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ/αποφάςεισ του 
αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται  ςτουσ 
προςφζροντεσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ.  

Κατά των ανωτζρω αποφάςεων χωρεί ςφμφωνα με το άρκρο 360 Ν. 4412/2016  
προδικαςτικι προςφυγι. 
 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο - 
Γηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο 

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 είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, 
τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 
4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.6.2. 
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 -2.2.6  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. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν ψθφιακι υπογραφι.  

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

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

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

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν 
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αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά (βάςει τιμισ), 
τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

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

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

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

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

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν 
προςκομίςει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ 
πρακτικοφ από τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο 
αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν 
κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του 
προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια επιτροπι του 
διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ 
ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό και 
ωσ εξισ:  Ροςοςτό (Το ποςοςτό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνιςμοφσ 
προχπολογιςκείςασ αξίασ μζχρι 100.000 ευρϊ περιλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. και το 15% για 
διαγωνιςμοφσ προχπολογιςκείςασ αξίασ από 100.001 ευρϊ και άνω περιλαμβανομζνου 
Φ.Ρ.Α. (παραγρ. 1, άρκρο 104, Ν. 4412/2016)  ςτθν περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ 
και ποςοςτό (Το ποςοςτό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% (παραγρ. 1, άρκρο 104, Ν. 
4412/2016) ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ.  
Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ, 
απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό ανάδοχο. 
 
Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ 
Επιτροπισ επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

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

Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ 
επζρχονται εφόςον λάβει χϊρα θ κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον 
προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ 
παραγράφου 2.2.6.2.. 
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Η ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Σο ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

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

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο – Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ 
ςφμβαςθ και υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμιά από πράξθ ι παράλειψθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ διακιρυξθσ, δικαιοφται να αςκιςει 
ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ προδικαςτικι προςφυγι, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ 
νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του, μζςα ςε προκεςμία 
δζκα (10) θμερϊν αφότου ζλαβε πλιρθ γνϊςθ τθσ παράνομθσ πράξθσ ι παράλειψθσ, 
ςφμφωνα με τα αναλυτικά οριηόμενα ςτο άρκρο 4 του ν. 3886/2010 (Αϋ/147). Θ 
προδικαςτικι προςφυγι υποβάλλεται θλεκτρονικά με τθ ςυμπλιρωςθ τθσ ειδικισ φόρμασ 
του Συςτιματοσ και τθν επιςφναψθ του ςχετικοφ εγγράφου ςε μορφι αρχείου τφπου pdf το 
οποίο φζρει ψθφιακι υπογραφι ςκλθρισ αποκικευςθσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι αποφαίνεται αιτιολογθμζνα, κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ αρμόδιασ 
Επιτροπισ αξιολόγθςθσ ενςτάςεων-προδικαςτικϊν προςφυγϊν, ςφμφωνα με το πιο πάνω 
άρκρο, μζςα ςε προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ 
προςφυγισ. Αν παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία, τεκμαίρεται θ απόρριψι τθσ. 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ 
προςφυγισ μζςω τθσ λειτουργίασ του Συςτιματοσ “Επικοινωνία”. 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ είναι υποχρεωτικι για τθν υποβολι 
αίτθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων του άρκρου 5 του ν. 3886/2010. 

Θ αίτθςθ αςφαλιςτικϊν μζτρων κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία 
δζκα (10) θμερϊν από τθ ρθτι ι ςιωπθρι απόρριψθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ 
προκεςμία για τθν άςκθςι τθσ, θ άςκθςθ αυτισ και θ προκεςμία και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ 
αςφαλιςτικϊν μζτρων κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι 
διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. Εφόςον αςκθκεί αίτθςθ 
αςφαλιςτικϊν μζτρων, ο αιτϊν ειδοποιεί ςχετικά τθν Α.Α. με κάκε πρόςφορο μζςο, όπωσ 
τα θλεκτρονικά και θ τθλεομοιοτυπία, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν άςκθςθ τθσ 
αιτιςεωσ. 

Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ αίτθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ 
διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν ορίηεται άλλωσ με τθν ωσ άνω προςωρινι διαταγι, 
ςφμφωνα με τα αναλυτικά οριηόμενα ςτο άρκρο 5 του Ν. 3886/2010 όπωσ ιςχφει. 

Διαφορζσ που αναφφονται από πράξεισ ι παραλείψεισ, οι οποίεσ εκδίδονται ι 
ςυντελοφνται μετά τθν 31θ Μαρτίου 2017 διζπονται από τισ διατάξεισ του Βιβλίου ΛV 
(άρκρα 345 ζωσ 374) του ν. 4412/2016 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 
4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν 
διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, 
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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. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγύεζε Καιήο Δθηέιεζεο  

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

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιςτον τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον 
αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το 
υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα VI 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. 

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

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

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

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

Για οποιαδιποτε διαφορά ανακφψει, αρμόδια είναι τα πολιτικά και/ι διοικθτικά 
Δικαςτιρια τθσ περιφζρειασ Άρτασ. 

 

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

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  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 Τπεξγνιαβία 

Ο Ανάδοχοσ δεν επιτρζπεται να ανακζςει οποιοδιποτε τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε 
υπεργολάβουσ.  
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4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

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

 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο 

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

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

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. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

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

 Σο 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν  

Θ πλθρωμι κα γίνεται μετά τθν ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των ειδϊν, με τθν ζκδοςθ 
του ςχετικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ και μζςα ςτθ νόμιμθ προκεςμία, που προβλζπεται 
ςτθν υποπαράγραφο Η5 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/9.5.2013, Τ. Α’) 

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

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

Θα παρακρατείται : 

 α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και 
κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Ενιαίασ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων ( άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει).  
β) Χαρτόςθμο 3% επί τθσ κράτθςθσ τθσ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ. και ΟΓΑ 20% επί τθσ κράτθςθσ του 
χαρτοςιμου.  
γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ ςυνολικισ αξίασ κάκε αρχικισ, 
τροποποιθτικισ ι ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ, προ φόρων και κρατιςεων, υπζρ τθσ 
Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν (ΦΕΚ Β 969/22-3-2017).  
δ) Χαρτόςθμο 3% επί τθσ κράτθςθσ τθσ Α.Ε.Π.Π. και ΟΓΑ 20% επί τθσ κράτθςθσ του 
χαρτοςιμου.  
ε) Τπζρ των Οργανιςμϊν Ψυχικισ Τγείασ (2% επί τθσ αξίασ του τιμολογίου τθσ ςφμβαςθσ 
μετά τθν αφαίρεςθ του ΦΠΑ και κάκε άλλου παρακρατοφμενου ποςοφ υπζρ τρίτων). ), θ 
οποία ειςιχκθ με το άρκρο 3 παρ. ββ (μετά τθν αναρίκμθςθ μζςω του Ν. 
3846/2010,άρκρο 24) εδάφιο ε του Ν. 3580/2007, και επανεμφανίηεται ςτο άρκρο 24&6 
Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66Α/11-5-2010) 
ςτ) Κράτθςθ ςε ποςοςτό 0,02% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ (πλθν ΦΠΑ) υπζρ του Δθμοςίου, 
που παρακρατείται από τθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν κάκε πλθρωμι ςτο όνομα και 
για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων υμβάςεων και Προμθκειϊν (άρκρο 
36, παρ. 6 του Ν. 4412/2016). 
Κατά τθν πλθρωμι του τιμιματοσ των αγακϊν παρακρατείται φόροσ ειςοδιματοσ 
ςφμφωνα με το άρκρο 24 του Ν. 2198/1994 φόροσ ειςοδιματοσ όπωσ ιςχφει . 
 

Ο ΦΠΑ καταβάλλετε από τθν υπθρεςία. 
 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

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 
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τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι 
ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτα άρκρο 203 και 
επ. του ν. 4412/2016  

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

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

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, με 
απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, 
το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ωσ κφρωςθ θ  ολικι 
κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

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

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

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

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

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

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ 
ζπκβάζεσλ 

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), 6.3. (Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), να αςκιςει 
προςφυγι μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία 
που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι 
προςφυγι. 
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει το ςφςτθμα του αξονικοφ τομογράφου 16 
τομϊν  ςε χρονικό διάςτθμα εκατόν είκοςι (120) θμερϊν ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 
των ενεργειϊν (φάςεων) όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτθν παράγραφο 6.2   Ραραλαβι 
υλικϊν –χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν . 

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

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

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

 

6.2  Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 

6.2.1. ΣΕΙΑ ΕΝΕΓΕΙΩΝ  

Η ςειρά (χρονοδιάγραµµα) των ενεργειϊν (φάςεων) που πρζπει να εκτελεςτοφν 
αµζςωσ µετά τθν υπογραφι τθσ ςφµβαςθσ, για να ολοκλθρωκεί θ οριςτικι 
παραλαβι του ςυγκροτιµατοσ είναι θ ακόλουκθ :  

ΦΑΣΗ Α  

Τα γενικά ςχζδια και γενικά ςτοιχεία που αφοροφν τθν µελζτθ όλων των 
µετατροπϊν , οικοδοµικϊν και Η/Μ εγκαταςτάςεων κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ 
ενίςχυςθσ τθσ ακτινοπροςταςίασ του χϊρου που κα κρικοφν αναγκαίεσ ςτουσ 
χϊρουσ εγκατάςταςθσ των νζων ςυγκροτθµάτων κα προςκοµιςτοφν ςτο 
Νοςοκοµείο µε µζριµνα του αναδόχου εντόσ δζκα (10) θµερϊν το αργότερο, από τθν 
εποµζνθ τθσ θµεροµθνίασ υπογραφισ τθσ Σφµβαςθσ, ϊςτε να λάβουν γνϊςθ οι 
αρµόδιεσ υπθρεςίεσ του φορζα ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ άνετθ αναµονι – διακίνθςθ 
- εξυπθρζτθςθ εςωτερικϊν ι εξωτερικϊν αςκενϊν, ωσ και λεπτοµερι ςτοιχεία για 
τθν προςταςία του χϊρου, ςε ςχζςθ µε τισ χριςεισ των γειτονικϊν χϊρων, τισ 
αποςτάςεισ, τθν διαχείριςθ τοξικϊν αποβλιτων κλπ. Μζχρι τθν λιξθ τθσ ΦΑΣΗΣ Α 
ωσ άνω, ο ανάδοχοσ µπορεί να ζχει αποξθλϊςει µε δικζσ του δαπάνεσ το 
υφιςτάµενο παλαιό ςυγκρότθµα, να το ζχει αποµακρφνει από τον χϊρο που είναι 
εγκατεςτθµζνο και να το ζχει αποκζςει ςε χϊρο του Νοςοκοµείου, που κα του 
υποδείξει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Τα αποξθλωκζντα ςτοιχεία του παλαιοφ ςυγκροτθµάτοσ 
κα µεταφερκοφν και κα αποκθκευκοφν µε προςοχι και αςφάλεια ςε χϊρο που κα 
υποδειχκεί από το Νοςοκοµείο. Οι εργαςίεσ απεγκατάςταςθσ του παλαιοφ και 
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εγκατάςταςθσ του νζου ςυγκροτθµάτοσ πρζπει να πραγµατοποιθκοφν ζτςι ϊςτε να 
µθ διαταραχκεί θ λειτουργία των άλλων τµθµάτων του Νοςοκοµείου.  

 

ΦΑΣΗ Β  

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ κα πρζπει να ζχει ολοκλθρϊςει µε δικι του φροντίδα και δαπάνεσ το 
αργότερο εντόσ εξιντα (60) θµερϊν από τθν εποµζνθ τθσ λιξθσ τθσ ΦΑΣΗΣ Α του 
παρόντοσ :  

 τθν ολοκλιρωςθ όλων των οικοδοµικϊν και Η/Μ εγκαταςτάςεων για τθν 

διαµόρφωςθ και ετοιµαςία των χϊρων που του ζχει υποδείξει το 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ για τθν εγκατάςταςθ των µθχανθµάτων ςφµφωνα µε τα 

ςχζδια που ζχει προςκοµίςει ςτθν ΦΑΣΗ Α. Οι ςυµµετζχοντεσ ςτο 

διαγωνιςµό οφείλουν να ζχουν λάβει µε επιτόπια επίςκεψθ γνϊςθ των 

ςυνκθκϊν του χϊρου εγκατάςταςθσ και να ζχουν βεβαιϊςει τοφτο 

εγγράφωσ, ϊςτε να προβλεφκοφν όλεσ οι αναγκαίεσ ενζργειεσ (εργαςίεσ, 

τροποποιιςεισ, καταςκευζσ κλπ.) και να ζχουν ςυµπεριλθφκεί ςτθν 

προςφορά τουσ µε πλιρθ τεχνικι περιγραφι.  

 Να γίνει ζλεγχοσ τθσ υπάρχουςασ κωράκιςθσ ακτινοπροςταςίασ του χϊρου 

και βελτίωςθ, ενίςχυςθ ι αντικατάςταςθ αυτισ αν απαιτθκεί ϊςτε να 

διαςφαλίηονται όλεσ οι απαιτιςεισ των ιςχυόντων κανονιςµϊν του 

Ελλθνικοφ κράτουσ και θ νόµιµθ λειτουργία των νζων ςυγκροτθµάτων και κα 

ζχει τθν πλιρθ ευκφνθ του ςυγκροτιµατοσ που κα εγκαταςτιςει.  

 Μετά τθν εγκατάςταςθ του ςυγκροτιµατοσ του αξονικοφ τοµογράφου, το 

Νοςοκομείο υποχρεοφται να προβεί ςτον ζλεγχο αςφαλοφσ λειτουργίασ 

αυτοφ , ο οποίοσ κα διενεργθκεί από ακτινοφυςικό. Η ζκκεςθ του 

ακτινοφυςικοφ κα κατατεκεί ςτο Νοςοκοµείο για τισ απαραίτθτεσ ενζργειζσ 

του για τθν χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ του εργαςτθρίου. Μζςα ςτο 

διάςτθµα αυτό τθσ ετοιµαςίασ και διαµόρφωςθσ των χϊρων µπορεί να 

πραγµατοποιθκεί θ προςκόµιςθ από τον ανάδοχο και θ προςωρινι 

παραλαβι του νζου ςυγκροτιµατοσ κατά τα περιγραφόµενα ςτο εδάφιο 2.2. 

του παρόντοσ.  

ΦΑΣΗ Γ  

Ο ανάδοχοσ ςτον χρόνο που αποµζνει µζχρι τθν οριςτικι παραλαβι (περίπου 
πενιντα (50) θµζρεσ, (∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΉ ΡΕΙΟ∆ΟΣ ) όπωσ προκφπτει από τισ 
περιγραφείςεσ φάςεισ) οφείλει να ζχει ολοκλθρϊςει τισ δικζσ του υποχρεϊςεισ 
όπωσ µεταφορά του νζου ςυγκροτιµατοσ εντόσ του χϊρου τοποκζτθςθσ, 
εγκατάςταςι του, ςυνδζςεισ, ρυκµίςεισ, δοκιµζσ, εκπαίδευςθ προςωπικοφ, και 
κζςθ ςε λειτουργία του νζου µθχανιµατοσ , ολοκλιρωςθ τθσ ενίςχυςθσ τθσ 
ακτινοπροςταςίασ του χϊρου αν απαιτθκεί.  

ΦΑΣΗ ∆  
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Η ςειρά των ενεργειϊν κλείνει µε τθν οριςτικι παραλαβι του ςυγκροτιµατοσ από 
τον φορζα ςφµφωνα µε το εδάφιο 2.3 του παρόντοσ άρκρου.  

ΡΟΣΩΙΝΗ ΡΑΑΛΑΒΗ  

Η προςωρινι παραλαβι του ςυγκροτιµατοσ, κα γίνει από τθν προβλεπόµενθ 
Επιτροπι Ραραλαβισ (Ε.Ρ.) του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωµζνοσ να 
παραδϊςει το ςυγκρότθµα καινοφργιο και ςυνοδευόµενο από ότι άλλο απαιτείται 
από τθν παροφςα διακιρυξθ. Η προςωρινι παραλαβι του ςυγκροτιµατοσ κα γίνει 
από τθν παραπάνω Ε.Ρ. εντόσ πζντε (5) εργαςίµων θµερϊν από τθν προςκόµιςι του 
ςτον προςτατευµζνο χϊρο του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Η προςωρινι παραλαβι ςυνίςταται 
ςε ποςοτικι παραλαβι των προςφερόµενων ειδϊν ςε αντιπαραβολι και ςυµφωνία 
µε τα προςκοµιηόµενα δελτία αποςτολισ ι δελτία αποςτολισ-τιµολόγια, 
ςυντάςςεται δε πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ από τθν Ε.Ρ. του 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.  

ΟΙΣΤΙΚΗ ΡΑΑΛΑΒΗ  

Η οριςτικι παραλαβι κα ακολουκιςει τθν προςωρινι παραλαβι και κα 
ολοκλθρωκεί µζςα ςτθν περίοδο των πενιντα (50) περίπου θµερϊν τθσ φάςθσ Γ 
άνω (δοκιµαςτικι περίοδοσ). Στο διάςτθµα αυτό ιςχφουν και πρζπει να εκτελεςτοφν 
τα ακόλουκα :  

 α.- Ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να εκτελζςει πλιρωσ τισ εργαςίεσ όπωσ 

εγκατάςταςθ των νζων ςυγκροτθµάτων ςτον χϊρο που ζχει επιλζξει, 

δεςµευτεί και καταδεικνφει ςαφϊσ το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ςυνεργαςία µε το 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ για τθν δθµιουργία τελικϊν προτάςεων και ςχεδίων, 

ςυνδζςεισ, ελζγχουσ, δοκιµζσ, αποξιλωςθ και απόκεςθ των υφιςτάµενων 

παλιϊν ςυγκροτιµατοσ ςτον υποδειχκζντα χϊρο, κλπ. Ο ανάδοχοσ πρζπει να 

αναλάβει ο ίδιοσ τθν µεταφορά και εγκατάςταςθ του νζου µθχανιµατοσ ςτο 

χϊρο τοποκζτθςθσ και παραµονισ του, µε βάςθ τθν ελλθνικι νοµοκεςία και 

τουσ αντίςτοιχουσ κανονιςµοφσ. Ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να εκτελζςει 

πλιρωσ τθν εγκατάςταςθ του ςυγκροτιµατοσ και να το παραδϊςει ςε πλιρθ 

λειτουργία, µε δικό του ειδικευµζνο και αςφαλιςµζνο προςωπικό και δικι 

του ολοκλθρωτικά ευκφνθ, ςφµφωνα µε τουσ τεχνικοφσ & επιςτθµονικοφσ 

κανόνεσ, τουσ κανονιςµοφσ του ελλθνικοφ κράτουσ, µε τισ οδθγίεσ και τα 

ςχζδια του καταςκευαςτικοφ οίκου και τζλοσ τισ οδθγίεσ των αρµοδίων 

υπθρεςιϊν του φορζα, ςτο χϊρο που του διακζτει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Ο 

ανάδοχοσ υποχρεοφται να χρθςιµοποιιςει αποδεδειγµζνα το εξειδικευµζνο 

προςωπικό το οποίο περιλαµβάνεται ςτα δικαιολογθτικά τθσ προςφοράσ, το 

δε ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ οφείλει να ελζγξει τθ ςχετικι ςυµµόρφωςθ, ϊςτε να 

διαςφαλιςκοφν τα ςυµφζροντα του ∆θµοςίου. Η παραλαβι του 

ςυγκροτιµατοσ (οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι) κα γίνει ςε κατάςταςθ 

πλιρουσ λειτουργίασ, ωσ ειδικότερα ορίηεται από τθν ςχετικι κείµενθ 

νοµοκεςία. Οι περιγραφόµενεσ ςτθ ςφµβαςθ δυνατότθτεσ του 

ςυγκροτιµατοσ κα ελεγχκοφν ςε κάκε περίπτωςθ µε τα απαιτοφµενα 

εργαλεία και όργανα µετριςεων και ελζγχου, πάντοτε δε κατά τρόπο τεχνικά 
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άρτιο και όπου αυτό δεν είναι δυνατό, ςε πραγµατικζσ ςυνκικεσ. Πλα τα 

είδθ και υλικά, που κα προςκοµίςει ο ανάδοχοσ ςτο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ για τθν 

εγκατάςταςθ και λειτουργία του υπό προµικεια ςυγκροτιµατοσ, πρζπει να 

είναι καινοφργια αµεταχείριςτα χωρίσ ελαττϊµατα και να ικανοποιοφν όλουσ 

τουσ όρουσ 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. Η Υπθρεςία 

διατθρεί το δικαίωµα να ελζγχει κάκε προςκοµιηόµενο υλικό και ο ανάδοχοσ 

υποχρεϊνεται να υπακοφςει ςε οποιεςδιποτε εντολζσ των αρµοδίων 

υπθρεςιϊν του, για υλικό το οποίο δεν εκπλθρϊνει τουσ ςυµβατικοφσ όρουσ, 

που αναφζρονται ςτθν ποιότθτα και τα χαρακτθριςτικά του.  

 β.- Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να πραγµατοποιιςει τθν πλιρθ εκπαίδευςθ του 

αντίςτοιχου προςωπικοφ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (χριςτεσ) επί τθσ λειτουργίασ 

του ςυγκροτιµατοσ και επί τθσ πλιρουσ εκµετάλλευςθσ των δυνατοτιτων 

του, ςφµφωνα µε το αναλυτικό πρόγραµµα εκπαίδευςθσ που ζχει κατακζςει 

µε τθν προςφορά του, για τουσ χριςτεσ του µθχανιµατοσ (τεχνολόγουσ - 

ακτινολόγουσ) του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Η εν λόγω εκπαίδευςθ κα ζχει διάρκεια 

τουλάχιςτον δεκαπζντε (15) θµερολογιακϊν θµερϊν, µε ζναρξθ µετά τθν 

εγκατάςταςθ του ςυγκροτιµατοσ από τον ανάδοχο και άνευ πρόςκετθσ 

αµοιβισ αυτοφ, και κα ζχει ολοκλθρωκεί µε τθν οριςτικι παραλαβι του 

ςυγκροτιµατοσ. Το υπόψθ εκπαιδευτικό ωσ και το τεχνικό προςωπικό κα 

αναφερκοφν χωριςτά με τον αντίςτοιχο χρόνο εναςχόλθςισ τουσ, τα 

προςόντα, εκπαίδευςθ κλπ και κα ςυνυποβλθκοφν ςχετικά πιςτοποιθτικά 

ειδικισ προσ τοφτο εκπαίδευςθσ και αντίςτοιχθσ εξουςιοδότθςθσ από τον 

καταςκευαςτι ι τον εξουςιοδοτθμζνο αντιπρόςωπο του ςτθν Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν Οδθγία 93/42/EEC, ϊςτε να τεκμθριϊνεται 

θ καταλλθλότθτά τουσ, αντίςτοιχα, για τθν πλιρθ εκπαίδευςθ των  

τεχνολόγων 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. Ρζραν 

τοφτου, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται, άνευ πρόςκετθσ αμοιβισ, να επαναλάβει 

τθν ωσ άνω εκπαίδευςθ για ίδιο χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον, όταν και εάν 

αυτό ηθτθκεί από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, μζςα ςτθν διάρκεια τθσ περιόδου 

εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ.   

 γ.- Ο διαγωνιηόμενοσ υποχρεοφται εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν 

λιξθ τθσ προτεινόμενθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ μζχρι τθν 

λιξθ του διαςτιματοσ των δζκα ετϊν από τθν οριςτικι παραλαβι του 

ςυγκροτιματοσ, να παράςχει επί πλζον μία τουλάχιςτον ανάλογθ 

εκπαίδευςθ φςτερα από αίτθμα του φορζα χωρίσ τθν καταβολι πρόςκετθσ 
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αμοιβισ για τυχόν επανάλθψθ τθσ εκπαίδευςθσ μεταγενζςτερα, προσ 

εκπαίδευςθ νζου προςωπικοφ. 

 δ.- Με τθν λιξθ του διαςτιµατοσ τθσ δοκιµαςτικισ περιόδου και αφοφ θ Ε.Ρ. 

του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ βεβαιωκεί ότι το ςυγκρότθµα ανταποκρίνεται πλιρωσ 

και ςυµµορφϊνεται ςτουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και των τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν, των τεχνικϊν ςχεδίων και διαγραµµάτων και είναι απολφτωσ 

ςφµφωνοσ µε τθν προςφορά του αναδόχου, µετά από λεπτοµερείσ ελζγχουσ 

ςε κάκε περίπτωςθ µε τα απαιτοφµενα εργαλεία και όργανα µετριςεων και 

ελζγχου, και όπου αυτό δεν είναι δυνατό ςε πραγµατικζσ ςυνκικεσ µε τθν 

διαδικαςία εξετάςεων ι / και δοκιµζσ ςτισ οποίεσ κα τον υποβάλλει αυτι 

κατά τθν κρίςθ τθσ, κα γίνει θ οριςτικι παραλαβι αυτοφ και κα ςυνταχκεί το 

οριςτικό πρωτόκολλο παραλαβισ. Κατά τθν υπογραφι του πρωτοκόλλου 

οριςτικισ παραλαβισ ςε κατάςταςθ πλιρουσ λειτουργίασ ο ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να παραδϊςει :  

     - Ρλιρθ ςειρά τευχϊν (εισ διπλοφν) µε οδθγίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ      

(SERVICE MANUALS) ςτθν Ελλθνικι ι Αγγλικι γλϊςςα.  

     - ∆φο (2) Εγχειρίδια Λειτουργίασ (Operational Μanuals) ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα  

     - Ρλιρεσ πρωτόκολλο ελζγχου θλεκτρικισ αςφάλειασ του ςυγκροτιµατοσ  

     - ∆φο (2) ςειρζσ επιςιµων καταλόγων (βιβλίων), ςε ζντυπθ και 

θλεκτρονικι µορφι, µε όλουσ τουσ κωδικοφσ ανταλλακτικϊν του 

εργοςταςίου παραγωγισ του ςυγκροτιµατοσ (Parts Books) ςτθν ελλθνικι ι 

αγγλικι γλϊςςα.  

 Εάν κατά τθν προςωρινι ι/και οριςτικι παραλαβι του ςυγκροτιµατοσ 

ανακφψουν προβλιµατα, δεν ςυντάςςεται οριςτικό πρωτόκολλο.  

 Το χρονοδιάγραµµα υλοποίθςθσ τθσ προµικειασ µπορεί να µειωκεί, δεν µπορεί 

όµωσ να υλοποιθκεί µετά τθν θµεροµθνία που κα ορίηεται ςτθν ςφµβαςθ, παρά 

µόνο µε τθν ςφµφωνθ γνϊµθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Γενικότερα, οποιεςδιποτε 

αλλαγζσ του χρονοδιαγράµµατοσ κα πρζπει να γίνονται µε τθν ςφµφωνθ γνϊµθ 

Α.Α. και Αναδόχου.  

 Η Ανακζτουςα Αρχι απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ και υποχρζωςθ από 

τυχόν ατφχθµα ι από κάκε άλλθ αιτία κατά τθν εκτζλεςθ τθσ προµικειασ. Η 

Α.Α. δεν ζχει υποχρζωςθ καταβολισ αποηθµίωςθσ για υπερωριακι 

απαςχόλθςθ ι οποιαδιποτε άλλθ αµοιβι ςτο προςωπικό του αναδόχου ι 

τρίτων. Ο ανάδοχοσ φζρει τον κίνδυνο για τθν καταςτροφι ι φκορά του 

ςυγκροτιµατοσ µζχρι τθν προςκόµιςθ του ςτο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ και τθν 
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υποβολι ςτθν Υπθρεςία του αποδεικτικοφ προςκόµιςθσ κεωρθµζνου από 

τον υπεφκυνο τθσ Α.Α.  

 Ραραλαβι δε κα γίνει δεκτι αν τα προςφερόµενα είδθ δεν είναι αυτά που 

προςφζρκθκαν και κατακυρϊκθκαν. Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα 

αναφερόµενα ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

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 VII 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.  

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. 

6.3  Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

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

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

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

6.4 Γείγκαηα – Γεηγκαηνιεςία  

ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ. 

 

6.5 Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο-πληήξεζε 

Μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ τθσ 
προμικειασ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ 
ανζρχεται ςε ποςοςτό 2% του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ τιμιματοσ, που κα αναλάβει, μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, χρονικισ διάρκειασ δφο (2) ετϊν τουλάχιςτον από τθν 
θμερομθνία παραλαβισ. Κατά το διάςτθμα αυτό, θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ 
λειτουργίασ κα παραμείνει ςτθν Α.Α..  

 Το χρονικό διάςτθμα των δφο (2) ετϊν κατϋ ελάχιςτον από τθν θμερομθνία 

οριςτικισ παραλαβισ του ςυγκροτιματοσ, καλείται «περίοδοσ εγγφθςθσ καλισ 
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λειτουργίασ». Για τθν καλι λειτουργία του προςφερόμενου ςυγκροτιματοσ κατά τθν 

περίοδο τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ που κα προτείνει με τθν προςφορά του, ο 

Ανάδοχοσ υποχρεοφται με τθν οριςτικι παραλαβι, να κατακζςει Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ 

Λειτουργίασ το φψοσ τθσ οποίασ κα ανζρχεται ςτο 2% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ τθσ 

προμικειασ. Για το προτεινόμενο διάςτθμα αυτό ο Ανάδοχοσ εγγυάται τα ακόλουκα, τα 

οποία υποχρεοφται να ακολουκιςει χωρίσ καμία αποηθμίωςθ ι αμοιβι εκ μζρουσ τθσ Α.Α. 

:  

α.- Τθν καλι και αποδοτικι λειτουργία του ςυγκροτιματοσ ςε όλο το χρονικό διάςτθμα τθσ 
εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ που κα κακορίηεται ςτθν προςφορά του και το οποίο δεν 
μπορεί να είναι μικρότερο των δφο ετϊν και ανεξαρτιτωσ αρικμοφ εξετάςεων ετθςίωσ. Η 
εγγφθςθ αυτι κα καλφπτει όλα τα μζρθ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ. Ο χρόνοσ αυτόσ 
κα αρχίηει από τθν οριςτικι παραλαβι του ςυγκροτιματοσ πλιρωσ ςυναρμολογθμζνου, 
εγκατεςτθμζνου και ςε κατάςταςθ πλιρουσ λειτουργίασ.  

β.- To NOΣΟΚΟΜΕΙΟ  δεν κα ευκφνεται για καμιά βλάβθ του ςυγκροτιματοσ προερχόμενθ 
από τθν ςυνικθ και ορκι χριςθ του και δεν κα επιβαρφνεται με κανζνα ποςό για τα 
εργατικά, ανταλλακτικά, ακτινολογικζσ λυχνίεσ, κλπ,. Η εργαςία για τα ωσ άνω κα είναι 
άριςτθσ ποιότθτασ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ επιςτιμθσ, του βακμοφ 
ακρίβειασ που απαιτεί το ςυγκεκριμζνο εξάρτθμα και τθσ κζςθσ ι του τρόπου λειτουργίασ 
του ενϊ και τα ανταλλακτικά κα είναι αμεταχείριςτα και πιςτοποιθμζνα από τον 
καταςκευαςτικό οίκο. Σε αποδεδειγμζνθ παράλειψθ ι αμζλεια του αναδόχου να κάνει τισ 
πιο πάνω ενζργειεσ, αυτζσ κα τισ κάνει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ςε βάροσ και για λογαριαςμό του 
αναδόχου ι κα γίνουν με άλλο τρόπο που κα αποφαςίηεται από το Πργανο Λιψθσ 
Αποφάςεων. Αναλϊςιμα είναι μόνο τα μζςα αποκικευςθσ (dvd, cd), φιλμ, χαρτί, 
θλεκτρόδια, ςκιαγραφικά και ςφριγγεσ εγχυτϊν, για τα οποία δεν επιβαρφνεται ο ανάδοχοσ.  

γ.-  Στθν εγγφθςθ περιλαμβάνεται θ υποχρζωςθ του αναδόχου και για προλθπτικό ζλεγχο 
ςυντιρθςθσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Καταςκευαςτικοφ Οίκου, ϊςτε το ςυγκρότθμα να 
είναι πάντα ςε κατάςταςθ ετοιμότθτασ. 

 

 Ο διαγωνιηόμενοσ υποχρεοφται να διακζτει ςτθν Ελλάδα μόνιμα κατάλλθλα 
εκπαιδευμζνο προςωπικό, με πιςτοποιθτικό εκπαίδευςθσ και εξουςιοδότθςθσ αυτοφ από 
τον καταςκευαςτι ι τον εξουςιοδοτθμζνο αντιπρόςωπο του ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ όπωσ 
αυτοί ορίηονται ςτθν Οδθγία 93/42/EEC, για τθν ςυντιρθςθ των αντίςτοιχων μθχανθμάτων. 
Η ςφνκεςθ του ςυνεργείου ςυντιρθςθσ κακϊσ και τα τυπικά κλπ. προςόντα των 
απαςχολουμζνων κα πρζπει να αναφερκοφν αναλυτικά ςτθν προςφορά, ςτον φάκελο 
τεχνικισ προςφοράσ, κακϊσ και τα αντίςτοιχα διακριβωμζνα προσ τισ ανωτζρω ενζργειεσ 
ςυντιρθςθσ-επιςκευισ όργανα.  
Αςάφειεσ ι αοριςτίεσ, ωσ προσ τον αρικμό, προςόντα, εκπαίδευςθ του προςωπικοφ, τουσ 
όρουσ εγγυιςεων ι τθ ςυντιρθςθ, τα οποία είναι ςτοιχεία που χαρακτθρίηονται, 
απαράβατοι όροι, οδθγοφν ςε απόρριψθ των προςφορϊν. 

 Ο διαγωνιηόμενοσ υποχρεοφται να εγγυθκεί τθν καλι λειτουργία του 

ςυγκροτιματοσ για δφο (2) τουλάχιςτον χρόνια από τθν οριςτικι παραλαβι του (περίοδοσ 

εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ) κατά τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, 

ωσ και τθν εξαςφάλιςθ διάκεςθσ ανταλλακτικϊν για δζκα τουλάχιςτον (10) ςυνολικά ζτθ 

από τθν οριςτικι παραλαβι του, με ζγγραφθ δζςμευςθ του καταςκευαςτι ι του 

εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου του ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν 

Οδθγία 93/42/EEC. Σε περίπτωςθ προςφοράσ τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ πζραν των 
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δφο ετϊν, θ ςχετικι πζραν των δφο ετϊν επιβεβαίωςθ κα γίνεται με ζγγραφθ δζςμευςθ 

του καταςκευαςτι ι του εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου του ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν Οδθγία 93/42/EEC, και οπωςδιποτε με ειδικι αναφορά για τον 

αντίςτοιχο διαγωνιςμό ι τθν επανάλθψθ του. Κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ το 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ δεν κα ευκφνεται για καμία βλάβθ του όλου ςυγκροτιματοσ προερχόμενθ 

από τθ ςυνικθ και ορκι χριςθ του και δεν κα επιβαρφνεται με κανζνα ποςό για τα 

εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά, κλπ., εκτόσ αναλωςίμων που αναφζρεται ςτθ διακιρυξθ ότι 

εξαιροφνται. Στθν πλιρθ εγγφθςθ περιλαμβάνεται υποχρζωςθ του διαγωνιηόμενου και για 

προλθπτικό ζλεγχο ςυντιρθςθσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Καταςκευαςτικοφ Οίκου, ϊςτε 

το ςυγκρότθμα να είναι πάντα ςε κατάςταςθ ετοιμότθτασ. Τα ανταλλακτικά κα είναι 

αμεταχείριςτα και πιςτοποιθμζνα από τον καταςκευαςτικό οίκο, και ςυμπεριλαμβανομζνων 

απεριόριςτου αρικμοφ ακτινολογικϊν λυχνιϊν, κλπ., κα περιλαμβάνονται οπωςδιποτε, με 

ποινι αποκλειςμοφ, μαηί με τα πάςθσ φφςεωσ υλικά και εργατικά, ςτθν προςφερόμενθ 

ετιςια τιμι ςυντιρθςθσ. Η τιμι αυτι δεν περιλαμβάνει τα αναλϊςιμα. Μετά το πζρασ τθσ 

εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ και για κάκε επόμενο ζτοσ ,να αναφερκεί το κόςτοσ πλιρθσ 

ςυντιρθςθσ και επιςκευισ (ςυμπεριλαμβανομζνων των ανταλλακτικϊν  και ακτινολογικϊν 

λυχνιϊν) για όλο το χρονικό διάςτθμα που κα καλφπτει ο ανάδοχοσ με ανταλλακτικά το 

μθχάνθμα (τουλάχιςτον 10 (δζκα) ζτθ). 

 Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία ο ανάδοχοσ για τθν ζγκαιρθ παράδοςθ του ζτοιμου 

χϊρου, προσ εγκατάςταςθ του μθχανιματοσ, δεν ςυμμορφωκεί εμπρόκεςμα και δεν 

ετοιμάςει το χϊρο , τότε θ μεν παράδοςθ των ειδϊν ακολουκεί τισ αντίςτοιχεσ διατάξεισ τθσ 

κείμενθσ νομοκεςίασ, θ δε οριςτικι παραλαβι μετατίκεται κατά τθν αντίςτοιχθ 

κακυςτζρθςθ. 

 Κατά τθ διάρκεια τόςο τθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ όςο και τθσ 

περιόδου πλιρουσ ςυντιρθςθσ-επιςκευισ, κα τθρείται θμερολόγιο λειτουργίασ, 

ςυντιρθςθσ, βλάβθσ κλπ. που κα παρακολουκείται και κα μονογράφεται από τουσ 

υπεφκυνουσ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (τμιμα βιοϊατρικισ) και τον τεχνικό του αναδόχου. Στο 

θμερολόγιο κα αναγράφονται οι βλάβεσ, τα αίτια τουσ και οι ενζργειεσ αποκατάςταςισ του 

από τον ανάδοχο κακϊσ και θ διάρκεια ακινθτοποίθςθσ (down time) του ςυγκροτιματοσ.  

 Κατά τθν οριςτικι παραλαβι του ςυγκροτιματοσ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να 

παραδϊςει πλιρθ ςειρά τευχϊν (εισ διπλοφν) με οδθγίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ 

(SERVICE MANUALS) ςτθν Ελλθνικι ι Αγγλικι γλϊςςα, κακϊσ και όλουσ τουσ απαραίτθτουσ 

κωδικοφσ ελζγχων και επιςκευϊν και όλα τα ςχεδιαγράμματα των επιμζρουσ τμθμάτων του 

ςυγκροτιματοσ. 

 Μετά τθ λιξθ του ωσ άνω χρόνου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ 

υποχρεϊνεται, εφόςον το επικυμεί θ Ανακζτουςα Αρχι, να αναλάβει τθ ςυντιρθςθ και τθν 

επιςκευι του όλου ςυςτιματοσ (περιλαμβανομζνου του παρελκόμενου εξοπλιςμοφ), μζχρι 

τθ ςυμπλιρωςθ δζκα (10) ετϊν από τθν οριςτικι παραλαβι του ςυγκροτιματοσ ςε 

κατάςταςθ λειτουργίασ, ζναντι ιδιαίτερθσ ετιςιασ αμοιβισ, τθν οποία κα ζχει κακορίςει 

οπωςδιποτε ςτθν αρχικι οικονομικι του προςφορά και με τθν ςφμφωνθ ζγγραφθ διλωςθ-

εγγφθςθ του καταςκευαςτι ι του εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου του ςτθν Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν Οδθγία 93/42/EEC, θ οποία κα κατατεκεί μετά τθσ 
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προςφοράσ και κα αναφζρεται ςτθν αντίςτοιχθ Διακιρυξθ, ωσ και ςτο υφιςτάμενο τεχνικό 

δυναμικό ςτθν χϊρα μασ για service κλπ, με βάςθ το ςυνθμμζνο ςχζδιο ςφμβαςθσ πλιρουσ 

ςυντιρθςθσ-επιςκευισ. 

 Σε περίπτωςθ αφαίρεςθσ τθσ εξουςιοδότθςθσ του καταςκευαςτικοφ οίκου ι του 

εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου του ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν 

Οδθγία 93/42/EEC, προσ τον ανάδοχο, για παροχι ανταλλακτικϊν - ςυντθριςεων - τεχνικισ 

υποςτιριξθσ - εγγυιςεων κλπ. και εντόσ τθσ απαιτοφμενθσ δεκαετίασ, κα πρζπει να 

κατατεκεί βεβαίωςθ δζςμευςθσ του καταςκευαςτι ι του εξουςιοδοτθμζνου 

αντιπροςϊπου του ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν Οδθγία 93/42/EEC, 

για τθν ςυνεχι και απρόςκοπτθ λειτουργία του ςυγκροτιματοσ, με τουσ ίδιουσ ηθτοφμενουσ 

όρουσ μζχρισ ςυμπλιρωςθσ τθσ δεκαετίασ τουλάχιςτον.  

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

Θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά κάκε απαίτθςθ 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, ςχετικά με τθν καλι λειτουργία του 
αντικειμζνου τθσ προμικειασ. 

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

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

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

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

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ 
Αληηθεηκέλνπ ηεο ύκβαζεο  

 

ΜΔΡΟ Α’: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Η παροφςα αφορά τθν προμικεια ενόσ (1) ςυςτιματοσ αξονικοφ τομογράφου 16 τομϊν 
για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του Γ.Ν. Άρτασ, προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 360.000,00 € 
ςυμπερ. ΦΠΑ  θ οποία είναι ενταγμζνθ ςτο Πρόγραμμα Προμθκειϊν ΠΠΤΦΤ 2014 . 

 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

ΕΛΔΟΣ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ 
  Ανοικτόσ Διαγωνιςμόσ άνω των ορίων (Διεκνισ) με γραπτζσ 

ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ  

ΚΛΤΘΛΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ 
Η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 

βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ 

ΧΟΝΟΣ ΔΛΕΝΕΓΕΛΑΣ 

Θμερομθνία ζναρξθσ θλεκτρονικισ υποβολισ προςφορϊν: 

30/6/2017 

Θμερομθνία λιξθσ θλεκτρονικισ υποβολισ προςφορϊν 

4/8/2017 

Θμερομθνία θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ προςφορϊν 

10/8/2017 

ΤΟΡΟΣ ΔΛΕΝΕΓΕΛΑΣ 

Γενικό Νοςοκομείο Άρτασ (Γρ. Προμθκειϊν)  

(ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΜΕΩ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΟΤ ΕΗΔΗ  

 

ΡΕΛΓΑΦΘ ΕΛΔOYΣ 

 Ενόσ (1) ςυςτιματοσ αξονικοφ τομογράφου 16 τομϊν (Ωσ 

παρακάτω πίνακασ και  Παράρτθμα IV των Σεχνικϊν 

Προδιαγραφϊν) 

ΚΩΔΛΚΟΣ CPV 33115000-9 

ΦΟΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ - 

ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ 
Γενικό Νοςοκομείο Άρτασ  
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ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΔΛΑΔΛΚΤΥΟΥ 

ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ 

(ςτθν οποία υπάρχει πλιρθσ, 

άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα 

ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ) 

www.gnartas.gr 

ΧΟΝΟΣ ΛΣΧΥΟΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 360 ΗΜΕΡΕ 

ΥΡΘΕΣΛΑ ΓΛΑ ΤΘΝ ΟΡΟΛΑ 

ΡΟΟΛΗΟΝΤΑΛ ΤΑ ΥΡΟ 

ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΕΛΔΘ 

Γενικό Νοςοκομείο Άρτασ 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΚΕΛΣΑ ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ 

ΦΡΑ 

360.000,00 € 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΡΟΥ ΒΑΥΝΕΛ 
Τον προχπολογιςμό του Γενικοφ Νοςοκομείου Άρτασ  

 ΚΑΕ 9749.01 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ Τεμάχιο 

ΔΕΛΓΜΑ ΔΕΝ ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ (ωσ εμφαίνεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ IV) 

ΔΛΑΚΕΛΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 120 ΗΜΕΡΕ 

ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΔΘΜΟΣΛΕΥΣΘΣ ΣΤΟ 

ΦΕΚ 
30/6/2017 

ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΑΡΟΣΤΟΛΘΣ 

ΔΘΜΟΣΛΕΥΣΘΣ ΣΤΘΝ ΕΡΛΣΘΜΘ 

ΕΦΘΜΕΛΔΑ ΤΘΣ ΕΥΩΡΑΪΚΘΣ 

ΕΝΩΣΘΣ 

26/6/2017 

ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΔΘΜΟΣΛΕΥΣΘΣ 

ΣΤΟΝ ΤΥΡΟ 
30/6/2017 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 
Γενικό Νοςοκομείο Άρτασ 

(Κωδικόσ ΝUTS: EL 541) 
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ΚΑΤΘΣΕΛΣ ΕΡΛ ΤΘΣ ΤΛΜΘΣ ΤΩΝ 

ΕΛΔΩΝ 

Οι τιμζσ υπόκεινται ςτισ υπζρ του Δθμοςίου και τρίτων νόμιμεσ 

κρατιςεισ 

ΦΟΟΣ ΕΛΣΟΔΘΜΑΤΟΣ 

 

Κατά τθν πλθρωμι παρακρατείται φόροσ ειςοδιματοσ ςφμφωνα 

με το άρκρο 24 του Ν. 2198/94. 

 

 

 

 

ΜΕΡΟ Β’: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

 
Α/Α  

 
ΕΙΔΟ /  
ΤΠΗΡΕΙΑ  
  

 
Μονάδα  
Μζτρθςθσ  

 
Ποςότθτα  

 
Σιμι  
Μονάδασ  
χωρίσ 
ΦΠΑ  

 
υνολικι  
Σιμι 
Χωρίσ  
ΦΠΑ  

 
ΦΠΑ  

 
Σελικι 
Σιμι  
με ΦΠΑ  

 
Κωδικόσ – Σιμι 
Παρατθρθτθρίου 
Σιμϊν 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 
ΤΝΟΛΑ  
  

   

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI –Δ.Δ.Δ..  

ΕΝΙΑΙΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ EΝΣΤΠΟ ΤΜΒΑΗ (ΕΕΕ) 

Α. ΟΔΘΓΛΕΣ 

1. Σι είναι το ΕΕΕ και το θλεκτρονικό ΕΕΕ (ΕΕΕ); 

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: 
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 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 ανάδοχοσ 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 ανάδοχοσ 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 eΕΕΕΣ είναι θ θλεκτρονικι ζκδοςθ αυτισ τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, που παρζχεται ςτο 

διαδίκτυο από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςτο URL: https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd 

 

2 . Ποιεσ λειτουργίεσ παρζχει θ υπθρεςία eΕΕΕ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ; 

Θ υπθρεςία eΕΕΕΣ 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 (eΕΕΕΣ), εςτιάηοντασ ςε κζματα βαςικϊν αρχϊν του ΕΕΕΣ, χριςθσ τθσ 

υπθρεςίασ eΕΕΕΣ που προςφζρει θ ΕΕ κακϊσ και κζματα τεχνικά και εφαρμογισ του eEEEΣ. 

 

3. Ροιά είναι θ διαδικαςία δθμιουργίασ και υποβολισ του ΕΕΕΣ από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ 

για χριςθ ςε διαγωνιςμοφσ που διενεργοφν μζςω του ΕΣΘΔΘΣ; 
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Ειδικότερα για τουσ διαγωνιςμοφσ με αξία άνω των ορίων για τθν εφαρμογι των διατάξεων 

του ΕΕΕΣ, οι οποίοι και διεξάγονται μζςω του ΕΣΘΔΘΣ, προτείνεται οι ανακζτουςεσ 

αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ να εφαρμόηουν τθν ακόλουκθ διαδικαςία δθμιουργίασ και 

υποβολισ : 

I. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ ςυντάςςουν με χριςθ τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ, 

ιτοι τθσ διαδικτυακισ πλατφόρμασ που διακζτει θ ΕΕ, εκείνο το πρότυπο eΕΕΕΣ που 

επικυμοφν για τον εκάςτοτε διαγωνιςμό τουσ, και παράγουν το ςχετικό πρότυπο eΕΕΕΣ ςε 

μορφι αρχείων τφπου XML και PDF, τα οποία και αποκθκεφουν, αρχικά, τοπικά ςτον 

θλεκτρονικό υπολογιςτι τουσ.  

Σθμειϊνονται τα εξισ: 

 Το αρχείο XML παράγεται άμεςα από τθν υπθρεςία eΕΕΕΣ επιλζγοντασ το κουμπί 

«Εξαγωγι». 

 Το αρχείο PDF παράγεται ζμμεςα από τθν υπθρεςία eEEEΣ 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. CutePDF. 

 

ΛΛ. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ, αναρτοφν ςτο χϊρο του διαγωνιςμοφ τθσ 

δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ τα παραχκζντα αρχεία ωσ εξισ: 

 το περιεχόμενο του αρχείου PDF είτε ενςωματϊνεται ςτο κείμενο τθσ διακιρυξθσ 

και κοινοποιείται ζτςι μζςω αυτισ ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ, είτε το αρχείο PDF, 

ψθφιακά υπογεγραμμζνο, αναρτάται ξεχωριςτά ωσ αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 

διακιρυξθσ και  

 το αρχείο XML αναρτάται επικουρικά για τθν διευκόλυνςθ των οικονομικϊν 

φορζων προκειμζνου να ςυντάξουν μζςω τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ τθσ ΕΕ τθ ςχετικι 

απάντθςθ τουσ. 

 

4. Πϊσ υποβάλλεται το ΕΕΕ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ ςτο πλαίςιο διαγωνιςμϊν 

που διενεργοφνται μζςω του ΕΗΔΗ; 
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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) ςε μορφι pdf (Αποφ. Ρ1/2390/13) ψθφιακά υπογεγραμμζνο κατά 

τα οριηόμενα ςτο άρκρο 73 του ν.4412/16 και τθν διακιρυξθ. 

 

4.1 Για τθν ςφνταξθ ι/και ςυμπλιρωςθ του απαιτοφμενου eΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείσ 

προτείνεται να χρθςιμοποιιςουν το αναρτθμζνο από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ επικουρικό 

αρχείο XML, προκειμζνου να εκμεταλλευτοφν τθν υπθρεςία eΕΕΕΣ τθσ ΕΕ και να παράξουν 

τθν απάντθςθ τουσ ςε μορφι αρχείου PDF, το οποίο και αποκθκεφουν, αρχικά, τοπικά ςτον 

θλεκτρονικό υπολογιςτι τουσ. Σθμειϊνεται το εξισ: 

 Το αρχείο PDF παράγεται ζμμεςα από τθν υπθρεςία eEEEΣ 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. CutePDF. 

 

4.2 Σε κάκε περίπτωςθ και ανεξαρτιτωσ τθσ φπαρξθσ επικουρικοφ αρχείου xml ςτον χϊρο 

του δ/ςμου, οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να προςφεφγουν απ’ ευκείασ ςτθν θλεκτρονικι 

υπθρεςία τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) 

να δθμιουργοφν το EΕΕΣ, να ςυμπλθρϊνουν με ευκφνθ τουσ όλα τα δεδομζνα που αφοροφν 

τον εκάςτοτε διαγωνιςμό και αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, να ςυμπλθρϊνουν τισ ςχετικζσ 

απαντιςεισ και να το εκτυπϊνουν ςε μορφι pdf προκειμζνου να το υπογράψουν ψθφιακά 

και να το υποβάλλουν ςτο ςχετικό δ/ςμό. 

 

5. Μζρθ και ενότθτεσ του ΕΕΕ 

Το ΕΕΕΡ περιλαμβάνει τα ακόλουκα μζρθ και ενότθτεσ:  

- Μζροσ I. Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία προμικειασ και τθν ανακζτουςα αρχι ι 

τον ανακζτοντα φορζα. 

- Μζροσ II. Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα.  

- Μζροσ III. Κριτιρια αποκλειςμοφ:  
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- Α: Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ (θ εφαρμογι τουσ είναι υποχρεωτικι 

βάςει του άρκρου 57 παράγραφοσ 1 τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ). Θ εφαρμογι τουσ είναι 

επίςθσ υποχρεωτικι για τισ ανακζτουςεσ αρχζσ ςφμφωνα με το άρκρο 80 παράγραφοσ 1 

δεφτερο εδάφιο τθσ οδθγίασ 2014/25/ΕΕ, ενϊ οι ανακζτοντεσ φορείσ εκτόσ των 

ανακετουςϊν αρχϊν μποροφν να αποφαςίςουν να εφαρμόςουν τα εν λόγω κριτιρια 

αποκλειςμοφ).  

- Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (θ 

εφαρμογι τουσ είναι υποχρεωτικι, βάςει του άρκρου 57 παράγραφοσ 2 τθσ οδθγίασ 

2014/24/ΕΕ, ςε περίπτωςθ τελεςίδικθσ και δεςμευτικισ απόφαςθσ. Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ, 

θ εφαρμογι τουσ είναι επίςθσ υποχρεωτικι για τισ ανακζτουςεσ αρχζσ ςφμφωνα με το 

άρκρο 80 παράγραφοσ 1 δεφτερο εδάφιο τθσ οδθγίασ 2014/25/ΕΕ, ενϊ οι ανακζτοντεσ 

φορείσ εκτόσ των ανακετουςϊν αρχϊν μποροφν να αποφαςίςουν να εφαρμόςουν αυτοφσ 

τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ. Να ςθμειωκεί ότι θ εκνικι νομοκεςία οριςμζνων κρατϊν μελϊν 

μπορεί να κακιςτά τον αποκλειςμό υποχρεωτικό επίςθσ και όταν θ απόφαςθ δεν είναι 

τελεςίδικθ και δεςμευτικι).  

- Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 

παράπτωμα (βλζπε άρκρο 57 παράγραφοσ 4 τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ) (περιπτϊςεισ ςτισ 

οποίεσ μπορεί να αποκλείονται οικονομικοί φορείσ· τα κράτθ μζλθ μποροφν να 

καταςτιςουν υποχρεωτικι για τισ ανακζτουςεσ αρχζσ τθν εφαρμογι αυτϊν των λόγων 

αποκλειςμοφ. Σφμφωνα με το άρκρο 80 παράγραφοσ 1 τθσ οδθγίασ 2014/25/ΕΕ, όλοι οι 

ανακζτοντεσ φορείσ, είτε είναι ανακζτουςεσ αρχζσ είτε όχι, μποροφν να αποφαςίςουν να 

εφαρμόςουν αυτοφσ τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ ι μπορεί να τουσ ηθτθκεί από το οικείο 

κράτοσ μζλοσ να το πράξουν).  

- α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ  

- Α: Καταλλθλότθτα.  

- Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια.  

- Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα.  

- Μζροσ VI. Τελικζσ δθλϊςεισ. 

Β. To Ε.Ε.Ε.Σ είναι θλεκτρονικά διακζςιμο ςτο πεδίο ανάρτθςθσ του εν λόγω 

Διαγωνιςμοφ ςτθν Λςτοςελίδα τθσ Υπθρεςίασ (https://www.gnartas.gr ), κακϊσ και 

ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ (αρ. 

θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ ………..), ςε μορφι PDF με όνομα αρχείου «espd-

request.pdf» και ςε μορφι xml με όνομα αρχείου «espd-request.xml». 

 

https://www.gnartas.gr/
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ – Άιιεο Γειώζεηο  

Τπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςτθν 

οποία να δθλϊνει ότι : 

α) Αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ.  

β) Θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ, των 

οποίων οι   προςφζροντεσ ζλαβαν πλιρθ και ανεπιφφλακτθ γνϊςθ.  

γ) Τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι αλθκι και ακριβι.  

δ) Ραραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του ςχετικά με οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ για αναβολι ι ακφρωςθ – ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ.  

ε) Συμμετζχει ςε μια μόνο προςφορά ςτο πλαίςιο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ – ΠΟΟΣΗΣΔ  

                                            ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Το ςφςτθμα Αξονικισ Τομογραφίασ να είναι το πλζον ςφγχρονο μοντζλο του κάκε 
καταςκευαςτι. 

 Αρικμόσ τομϊν (πολυτομικότθτα) 

ΡΟΛΥΤΟΜΛΚΟΣ 

  

10% 

 

Ανιχνευτισ  

 Εξεταςτικό πεδίο (βαςικό), cm 

  50 

  

 Συνολικό πλάτοσ ανιχνευτι, άξονασ z, mm 

≥16 

  

 Εφροσ πάχουσ τομισ, mm 

≤0,7 (min πάχουσ τομισ) ζωσ ≥ 8 (max 
πάχουσ τομισ) 

  

 Ελάχιςτο πάχοσ τομισ, mm 

≤0,7 

  

 Χρόνοσ περιςτροφισ sec, 360° 

≥3 χρόνουσ 

  

 Ελάχιςτοσ χρόνοσ περιςτροφισ, sec 

≤0,6 

  

6%   
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Απόδοςθ 

 Διακριτικι ικανότθτα υψθλισ αντίκεςθσ 

 

 

  

Λςοτροπικι  διακριτικι ικανότθτα, mm 

≤0,5 

  

Μζγιςτι χωρικι διακριτικι ικανότθτα (MTF) 
ςτο 0%,  

lp/cm 

≥15 

  

Μζγιςτι χωρικι διακριτικι ικανότθτα (MTF) 
ςτο 10%, lp/cm 

≥10 

  

Μζγιςτι χωρικι διακριτικι ικανότθτα (MTF) 
ςτο 50%, lp/cm 

≥8 

  

Profile ειαιςκθςίασ δζςμθσ 

 

  

FWHM για το ελάχιςτο πλάτοσ τομισ Να δοκοφν τιμζσ προσ αξιολόγθςθ 

  

Διακριτικι ικανότθτα χαμθλισ αντίκεςθσ, mm 
ςε % 

για δόςθ 

≤5mm ςτα 0,3 %  (3ΘU) 

  

Κόρυβοσ, % 

Nα  αναφερκοφν  οι  ςυνκικεσ  μζτρθςθσ  και  
θ χορθγοφμενθ δόςθ 

  

Noise kernel (i.e., body)- Aλγόρικμοι 
αναςφνκεςθσ 

Να    δοκοφν    προσ    αξιολόγθςθ    
αλγόρικμοι μείωςθσ κορφβου 

5% 

 

Gantry 

 

  

Κλίςθ, deg ±30ο  

  

Διαςτάςεισ, cm Να δοκοφν 

  

Βάροσ, kg Να δοκεί 

  

Διάμετροσ, cm ≥70 
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Σφςτθμα επικζντρωςθσ laser 

  

Χειριςμόσ κινιςεων Να διατίκεται 

 

 

6% 

 

 

Ακτινολογικι Λυχνία 

 

  

Κερμοχωρθτικότθτα ανόδου, MHU 

≥7 (ι άλλθσ ιςοδφναμθσ απόδοςθσ- να 
κατατεκεί θ ςχετικι βιβλιογραφία) 

  

Κερμοαπαγωγι ανόδου, kHU/min 

≥ 800 (ι άλλθσ ιςοδφναμθσ απόδοςθσ- 
να κατατεκεί θ ςχετικι βιβλιογραφία) 

  

Εςτιακό μζγεκοσ, mm Να δοκοφν ςτοιχεία 

  

Μζγιςτο mA για το μικρότερο εςτιακό μζγεκοσ ≥200 

  

Mζγιςτοσ χρόνοσ ςυνεχοφσ ζκκεςθσ ςτα 120 ΚV 
& 200 mA, sec ≥80 

6% 

 

Γεννιτρια Ακτίνων Χ 

 

  

Απόδοςθ γεννιτριασ, kW 

≥70 (ι άλλθσ ιςοδφναμθσ απόδοςθσ- να 
κατατεκεί θ ςχετικι βιβλιογραφία) 

  

Εφροσ τιμϊν υψθλισ τάςθσ, kV 

≤90 (min kv) ζωσ ≥130 (max kv) 

  

Εφροσ τιμϊν mA 
≥400 (ι άλλθσ ιςοδφναμθσ απόδοςθσ- να 
κατατεκεί θ ςχετικι βιβλιογραφία) 

3% 

 

Εξεταςτικι Σράπεηα 

 

  

Κίνθςθ κακ' φψοσ, cm Να αναφερκεί 

  

Κίνθςθ κατά μικοσ cm 

≥150 

  

Διάςτθμα ςάρωςθσ 

Να αναφερκεί το μζγιςτο μικοσ ςάρωςθσ 
και οι ςυνκικεσ με τισ οποίεσ 
επιτυγχάνεται 

  

Μζγιςτο επιτρεπτό   φορτίο χωρίσ 
περιοριςμοφσ κίνθςθσ, kg (ακρίβεια κίνθςθσ, 

≥200 
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mm) 

  

Χειριςμόσ κινιςεων 

Gantry  & operator console 

  

Εξαρτιματα τοποκζτθςθσ, ακινθτοποίθςθσ, 
ςτιριξθσ αςκενι 

Στθρίγματα κεφαλισ για ςάρωςθ ςε φπτια & 
πρθνι κζςθ 

Ακτινοπερατό εξάρτθμα προζκταςθσ τθσ εξ. 
τράπεηασ, κ.ά 

Nα προςφερκοφν ςτθ βαςικι ςφνκεςθ 

6% 

 

Δόςθ Ακτινοβόλθςθσ 

 

  

Τεχνικι διαμόρφωςθσ δόςθσ Nα διακζτει ςτθ βαςικι ςφνκεςθ 

  

Αλγόρικμοι αναςφνκεςθσ για μείωςθ δόςθσ. 

Nα διακζτει ςτθ βαςικι ςφνκεςθ. Να 
αναφερκεί το ποςοςτό μείωςθσ προσ 
αξιολόγθςθ 

  

Ζλεγχοσ δόςθσ για παιδιατρικζσ εφαρμογζσ Nα διακζτει ςτθ βαςικι ςφνκεςθ 

  

Δείκτεσ δοςιμετρίασ CTDI για το ςϊμα και το 
κεφάλι 

NAI 

 

8% 

 

Κλινικά πακζτα – Σεχνικζσ λιψθσ εικόνων 

 

  

Στατικι ψθφιακι ακτινογραφία topogram -
scout 

 

Να διακζτει ςτθ βαςικι ςφνκεςθ 

  

Helical/ spiral ελικοειθδι 

 

Να διακζτει ςτθ βαςικι ςφνκεςθ 

  

Χρόνοσ ςυνεχοφσ ελικοειδοφσ ςάρωςθσ, sec  

 

≥100 

  

Αρικμόσ ταυτόχρονων τομϊν ςε ελικοειδι 
ςάρωςθ 

 

≥16 

  

Αxial -απλι ςυμβατικι λιψθ 

 

Να διακζτει ςτθ βαςικι ςφνκεςθ 

  

Αρικμόσ ταυτόχρονων τομϊν ςε axial ςάρωςθ 

 

≥16 
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8% 

 

Αναςφνκεςθ Εικόνασ 

 

  

Κεντρικι μονάδα επεξεργαςίασ 

Να δοκοφν χαρακτθριςτικά 

  

Εξεταςτικό πεδίο, cm 20-50 

  

Μιτρεσ αναςφνκεςθσ εικόνασ 512 x 512 

  

Μζγιςτοσ ρυκμόσ αναςφνκεςθσ εικόνασ 
(512Χ512), εικόνεσ /sec 

≥6 

  

Μερικι αναςφνκεςθ εικόνασ ςε πραγματικό 
χρόνο ΝΑΛ 

  

On line χωρθτικότθτα κονςόλασ ≥200.000 εικόνεσ 

  

Μζςο αποκικευςθσ CD / DVD 

  

Διαςυνδεςιμότθτα ςυςτιματοσ 

 

  

Σφςτθμα επικοινωνίασ DICOM, υπθρεςίεσ Full DICOM 

 

8% 

 

Κλινικά Πακζτα-Επεξεργαςία Εικόνων 
(Κεντρικι κονςόλα) 

 

  

Λιψθσ Να περιγραφεί 

  

Διόρκωςθσ ψευδενδείξεων (artifacts) Να περιγραφεί 

  

Μείωςθσ κορφβου εικόνων Να περιγραφεί 

  

Real time πολυεπίπεδθσ αναςφνκεςθσ εικόνων 
(MPR) Να περιγραφεί 

  

Τριςδιάςτατθσ απεικόνιςθσ Να περιγραφεί 

0,5%   
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Διαςυνδεςιμότθτα ςυςτιματοσ 

  

Σφςτθμα επικοινωνίασ DICOM, υπθρεςίεσ 

Full DICOM 

 

3% 

 

Ανεξάρτθτοσ τακμόσ Ψθφιακισ   Επεξεργαςίασ 
Εικόνασ & Διάγνωςθσ 

 

  

Λογιςμικό επεξεργαςίασ ψθφιακισ εικόνασ 

ΝΑΛ (να περιγραφεί αναλυτικά) 

  

Λογιςμικό διαχείριςθσ εικόνων 

ΝΑΛ (να περιγραφεί αναλυτικά) 

  

Δυνατότθτα εγγραφισ ψθφιακϊν εικόνων ςε 
CD/DVD 

ΝΑΛ (να περιγραφεί αναλυτικά) 

  

Τριςδιάςτατθσ απεικόνιςθσ Να περιγραφεί 

  

Αγγειογραφίασ MIP και mIP 

Να περιγραφεί 

  

Μετριςεων όγκου διαφόρων οργάνων 

Να περιγραφεί 

  

Οδοντιατρικό (Dental) 

Να περιγραφεί 

  

Εικονικισ ενδοςκόπιςθσ 

Να περιγραφεί 

  

Ανάλυςθσ αιμάτωςθσ εγκεφάλου (Cerebral 
perfusion) 

Να περιγραφεί 

  

CT Fluoroscopy 

Να περιγραφεί 

  

Επικοινωνία  

Να περιγραφεί 

 

2,5% 

 

Παρελκόμενοσ Εξοπλιςμόσ 

 

  

Εγχυτισ 

Θ μονάδα του εγχυτι που κα προςφερκεί να 
είναι ειδικά για Αξονικό Τομογράφο, να είναι 
ςφγχρονθσ τεχνολογίασ και παραγωγισ και 
να δζχεται αναλϊςιμα διαφόρων 
πιςτοποιθμζνων καταςκευαςτϊν. Να 
περιγραφεί αναλυτικά το ςφςτθμα.    
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UPS 

Πλοσ ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ να 
καλφπτεται από ςφςτθμα αδιάλειπτθσ 
λειτουργίασ με ελάχιςτο χρόνο 
διατιρθςθσ τα 15 min.  

  

PACS* 

Να διατίκεται, με τισ παρακάτω 
αναφερόμενεσ προδιαγραφζσ 

 

Λογιςμικό ςυςτιματοσ αρχειοκζτθςθσ εικόνων PACS 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ 

PACS  server   για κεντρικι αρχειοκζτθςθ 

1.  Το ςφςτθμα κα παρζχει γραφικό και φιλικό περιβάλλον εργαςίασ χρθςτϊν ΝΑΛ 

2.  Το ςφςτθμα κα είναι ανοικτισ αρχιτεκτονικισ.  
Ριο ςυγκεκριμζνα κα πρζπει να διαςυνδεκεί με το υπάρχον πλθροφοριακό 
ςφςτθμα εργαςτθριακοφ τομζα - τμιμα απεικονιςτικϊν εργαςτθρίων (RIS, 
ζκδοςθ HL7:2.3) κακϊσ και με το υπάρχων πλθροφοριακό ςφςτθμα τθσ 
Διοικθτικισ-Οικονομικισ Υπθρεςίασ. 

ΝΑΛ 

3.  Το προςφερόμενο λογιςμικό ςφςτθμα (ςτο εξισ «ςφςτθμα») πρζπει να διακζτει 
τθν δυνατότθτα ςφνδεςθσ και κάλυψθσ με επάρκεια και των υπόλοιπων 
ιατρικϊν απεικονιςτικϊν μθχανθμάτων ( «modalities”) του ακτινολογικοφ 
τομζα. 

Eτιςιο φόρτο εργαςίασ (περίπου): 

Αξονικζσ:12.000 

Ακτινολογικό (ακτινογραφίεσ, μαςτογραφίεσ, οςτικι πυκνότθτα): 100.000 

Αρικμόσ Υπερθχογραφθμάτων-triplex:12.000 

ΝΑΛ 

4.  Το προςφερόμενο λογιςμικό πρζπει να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ web based. ΝΑΛ 

5.  Το ςφςτθμα πρζπει να μπορεί να διαχειρίηεται τισ απεικονίςεισ  του αξονικοφ 
τομογράφου και να διακζτει τθν δυνατότθτα για τθν μεταφορά των εικόνων και 
των ςυνοδϊν πλθροφοριϊν, μελλοντικά, ςτο δίκτυο του Νοςοκομείου. Επίςθσ 
κα πρζπει να διακζτει τθν ίδια δυνατότθτα και για τισ απεικονίςεισ και τισ 
πλθροφορίεσ των μελλοντικϊν «modalities». 

ΝΑΛ 

6.  Το ςφςτθμα πρζπει να ςυνδεκεί και να λειτουργιςει ςτισ υφιςτάμενεσ 
εςωτερικζσ δικτυακζσ υποδομζσ (LAN) του Νοςοκομείου. 

NAI 

7.  Ο αρικμόσ και το είδοσ των modalities που το Νοςοκομείο επικυμεί να 
ςυνδεκοφν ςτο ςφςτθμα πρζπει να είναι ελεφκεροσ. 

ΝΑΛ 

8.  Το ςφςτθμα κα υποςτθρίηει και κα λειτουργεί υπό τθ δθμιουργία ρόλων και 
δικαιωμάτων χρθςτϊν ϊςτε να ικανοποιοφνται οι απαιτιςεισ αςφάλειασ του 
ςυςτιματοσ, των δεδομζνων και του δικτφου του Νοςοκομείου 

ΝΑΛ 

9.  Θ αρχιτεκτονικι ςυνδεςμολογία μεταξφ του ςυςτιματοσ και των modalities του ΝΑΛ 





59 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ 

Νοςοκομείου πρζπει να είναι ςε πρωτόκολλο πλιρεσ DICOM 3.0 
Υποςτθρίηοντασ κατ ελάχιςτον τισ παρακάτω υπθρεςίεσ. 

Store, Query, Move, Get, Modality Performed Procedure Step (MPPS), 

Storage Commitment, Instance Availability Notification, Study Content 

Notification, Web Access to DICOM Objects (WADO) 

10.  Θ διαχείριςθ εικόνων κα πρζπει να βαςίηεται ςε ζνα ςφςτθμα διαχείριςθσ 
Βάςθσ Δεδομζνων 

ΝΑΛ 

11.  Τα πορίςματα και οι εικόνεσ  κα είναι διακζςιμα για επιςκόπθςθ από τουσ 
εξουςιοδοτθμζνουσ χριςτεσ προσ επιςκόπθςθ και όχι για διάγνωςθ , με τθν 
χριςθ ενόσ απλοφ περιθγθτι internet, και χωρίσ περιοριςμοφσ ςτον αρικμό των 
χρθςτϊν. 

Με τισ παρακάτω βαςικζσ λειτουργίεσ : 

Pan & Zoom 

Window / Level 

Window /level presets 

Series scroll 

Cine Start / Stop , adjustable cine speed 

Distance measurement 

Angle measurement 

ΝΑΛ 

12.  Το λογιςμικό αναηιτθςθσ & επεξεργαςίασ εικόνων να περιλαμβάνει τισ εξισ 
λειτουργίεσ: 
1.Αναηιτθςθ αςκενϊν & εξετάςεων ςε ςυνδυαςμό κριτθρίων (όπωσ 

ονοματεπϊνυμο, τφποσ και θμερομθνία εξζταςθσ κ.α.) 

2. Ρροςκικθ ςθμειϊςεων ςτθν εξζταςθ. 

3. Ρροεπιςκόπθςθ ςειρϊν τθσ εξζταςθσ ςε μικρογραφίεσ. 

4. φκμιςθ διάταξθσ ςειρϊν και εικόνων. 

5. Ρεριςτροφι και αναςτροφι (Rotate,Flip) 

6. Δυναμικι ρφκμιςθ παρακφρου (Window/ Level) 

7. Μεγζκυνςθ & μετατόπιςθ εικόνων 

8. Ρροβολι αρνθτικοφ (invert) 

9. Cine 

10. Μετριςεισ απόςταςθσ, γωνιϊν και περιοχισ (ROI) 

11. Επιςθμειϊςεισ επί των εικόνων ( όπωσ βζλοσ και κείμενο) 

12. Απεικόνιςθ κζςθσ τομϊν ςε ςχζςθ με τισ υπόλοιπεσ ςειρζσ τθσ εξζταςθσ. 

13. Εξαγωγι εικόνων ςε απλζσ μορφζσ (όπωσ bmp και jpeg) 

14.Εγγραφι εικόνων ςε CD ι DVD ςυμπεριλαμβανομζνου και προγράμματοσ 

ΝΑΛ 
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ 

επεξεργαςίασ τουσ για τθν απεικόνιςι τουσ ςε κοινοφσ υπολογιςτζσ. 

15. Εκτφπωςθ επιλεκτικϊν εικόνων ςε φιλμ και ςε χαρτί 

13.  Το ςφςτθμα πρζπει να υποςτθρίηει πλιρωσ τθν ελλθνικι γλϊςςα. ΝΑΛ 

14.  Το ςφςτθμα πρζπει να υποςτθρίηεται απομακρυςμζνα (Remote Service 
Support). 

ΝΑΛ 

 

Τλικό υςτιματοσ αρχειοκζτθςθσ εικόνων PACS 

   Το Νοςοκομείο μασ ιδθ διακζτει εξυπθρετθτι (server) που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για 
τθν εγκατάςταςθ του λογιςμικοφ PACS. Τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του server είναι τα 
παρακάτω:  

 καταςκευαςτισ: Dell, 

 μοντζλο :Power Vault NX 3200, 

 αρικμόσ GB RAM: 8GB, 

 αρικμόσ επεξεργαςτϊν (CPU) :1CP4, 

 CPU Cores:4 .  
     Επίςθσ μζςω τθσ ςυμμετοχισ του ςτο ζργο τθσ ΕΔΕΤ (Ζνταξθ νοςοκομειακϊν μονάδων 
ςτο εκνικό ακαδθμαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ για τθν υποςτιριξθ ερευνθτικϊν και κλινικϊν 
δραςτθριοτιτων ςτθν ιατρικι και ςτθ βιολογία, ςε cloud computing), διακζτει χϊρουσ και 
διαδικαςίεσ για τθν απομακρυςμζνθ αποκικευςθ των δεδομζνων. Τα απαιτθτά 
προκειμζνου να μπορεί με αςφάλεια να χρθςιμοποιθκοφν οι υποδομζσ υλικοφ του 
Νοςοκομείο για τθν εγκατάςταςθ και τθν λειτουργία του πιο πάνω λογιςμικοφ είναι τα 
ακόλουκα: 

 

Σκλθρόσ δίςκοσ 1TB Near Line SAS 6Gbps 7.2k 3.5" HD Hot Plug ΡΟΣΟΤΘΤΑ : 8 

   ΚΆΚΕ ΣΚΛΘΟΣ ΔΛΣΚΟΣ ΑΡΟΤΕΛΕΛΤΑΛ ΑΡΠ ΤΑ ΡΑΑΚΆΤΩ ΕΞΑΤΘΜΑΤΑ 

Α. ΕΞΑΤΘΜΑΤΟΣ 
(Part Number) 

ΡΕΛΓΑΦΘ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

F238F ASSEMBLY, CARRIER, HARD DRIVE, SAS-SATAU, 3.5 8 

FM833 LABEL, PRINT ON DEMAND, HARD DRIVE, RECTANGULAR 8 

FNW88 HARD DRIVE, 1T, NL6, 7.2K, 3.5, S-MEG, E/C 8 

G937K SCREW, 6-32X.225, PHILLIPS HEAD, FLAT HEAD, BLACK 32 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΟΙ: 

ΑΘΟ 1Ο - ΤΕΚΜΗΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ,  ΣΥΝΤΗΗΣΕΩΣ,  
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΛΡ. 

1.1.  Άπαντα τα ςχετικά ςυνυποβαλλόμενα με τθν προςφορά ςτοιχεία από τουσ 
«προμθκευτζσ», και κφρια τα ςτοιχεία τα οποία κρίνονται, όπωσ τεχνικι περιγραφι, 





61 

 

γενικοί-ειδικοί όροι, εγχειρίδια λειτουργίασ, φφλλο/α ςυμμόρφωςθσ, πιςτοποιθτικά ι 
βεβαιϊςεισ για το εξειδικευμζνο τεχνικό ι εκπαιδευτικό προςωπικό, εξαςφάλιςθ 
μακρόχρονθσ παροχισ ανταλλακτικϊν, εξαςφάλιςθ μακρόχρονθσ παροχισ υπθρεςιϊν, 
εγκατάςταςθσ, service, εκπαίδευςθσ κλπ. εγγυιςεισ ι καλφψεισ τεχνικισ ι οικονομικισ 
φφςθσ κλπ ςτοιχεία τα οποία αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, προκειμζνου να κρικοφν, 
χαρακτθριςκοφν και αξιολογθκοφν πρζπει να είναι οπωςδιποτε επιβεβαιωμζνα-
τεκμθριωμζνα από τον αντίςτοιχο καταςκευαςτι ι τον εξουςιοδοτθμζνο αντιπρόςωπο του 
ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν Οδθγία 93/42/EEC, ο οποίοσ κα διακζτει 
οπωςδιποτε και τθν αναγκαία οικονομοτεχνικι ανάπτυξθ-υποδομι ςτθν Ελλάδα. Επίςθσ κα 
υποβλθκεί οργανόγραμμα του προμθκευτι, το οποίο κα περιλαμβάνει υπθρεςίεσ (για τα 
αντίςτοιχα είδθ). 

‘Πλοι οι ςυμμετζχοντεσ υποχρεωτικά πρζπει να διακζτουν ςφςτθμα ποιότθτασ ΕΝ ΙSO 
9001:08 ι EN ISO 13485:03, με πεδίο πιςτοποίθςθσ τθν διακίνθςθ ιατροτεχνολογικϊν 
προϊόντων και EN ISO 13485:03, με πεδίο πιςτοποίθςθσ τθν τεχνικι υποςτιριξθ 
ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων (με πιςτοποιθτικά επίςθμου οργανιςμοφ πιςτοποίθςθσ 
μεταφραςμζνα ςτα ελλθνικά και νομίμωσ επικυρωμζνα, τα οποία κα κατακζςουν ςτον 
επιμζρουσ φάκελο τεχνικισ προςφοράσ)(επί ποινι αποκλειςμοφ). 

α.  Στοιχεία αόριςτα, ελλιπι ι αςαφι δεν κα λαμβάνονται υπόψθ κατά τθν αξιολόγθςθ. 

β. Στο περιεχόμενο των πάςθσ φφςεωσ βεβαιϊςεων ι πιςτοποιθτικϊν, ι δικαιολογθτικϊν, ι 
εγγυιςεων-καλφψεων (χρονικζσ – ποιοτικζσ – ποςοτικζσ - παροχισ όρων ςυντιρθςθσ – 
ανταλλακτικϊν - αναλωςίμων κλπ.), τα οποία κα αναφερκοφν & κατατεκοφν από τουσ 
«προμθκευτζσ» για τθν αξιολόγθςθ, βακμολόγθςθ, προμικεια – εγκατάςταςθ – παράδοςθ 
– εκπαίδευςθ - διαςφάλιςθ ςυντιρθςθσ, εγγυιςεων, ανταλλακτικϊν, αναλωςίμων, 
εκπαιδευμζνου (τεχνικοφ ι εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ) κλπ., κα περιλαμβάνονται πλιρθ 
ςτοιχεία, κατά περίπτωςθ, του καταςκευαςτι ι του εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου του 
ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν Οδθγία 93/42/EEC, (Διεφκυνςθ, 
τθλζφωνο, Fax, κλπ.) και του υπογράφοντοσ Νομίμου Εκπροςϊπου του προμθκευτι (όνομα 
- ιδιότθτα). 

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ ΘΑ ΡΑΑΔΟΘΟΥΝ ΚΑΙ ΣΕ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΟΦΗ ΣΤΟΥΣ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΤΥΡΕΣ ΡΟΣΦΟΕΣ  (ΕΡΙ ΡΟΙΝΗ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ). 

ΑΘΟ 2Ο. ΡΑΑΛΑΒΗ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ  

2.1. ΣΕΙΑ ΕΝΕΓΕΙΩΝ  

Η ςειρά (χρονοδιάγραµµα) των ενεργειϊν (φάςεων) που πρζπει να εκτελεςτοφν αµζςωσ 
µετά τθν υπογραφι τθσ ςφµβαςθσ, για να ολοκλθρωκεί θ οριςτικι παραλαβι του 
ςυγκροτιµατοσ είναι θ ακόλουκθ :  

ΦΑΣΗ Α  

Τα γενικά ςχζδια και γενικά ςτοιχεία που αφοροφν τθν µελζτθ όλων των µετατροπϊν , 
οικοδοµικϊν και Η/Μ εγκαταςτάςεων κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ενίςχυςθσ τθσ 
ακτινοπροςταςίασ του χϊρου που κα κρικοφν αναγκαίεσ ςτουσ χϊρουσ εγκατάςταςθσ των 
νζων ςυγκροτθµάτων κα προςκοµιςτοφν ςτο Νοςοκοµείο µε µζριµνα του αναδόχου εντόσ 
δζκα (10) θµερϊν το αργότερο, από τθν εποµζνθ τθσ θµεροµθνίασ υπογραφισ τθσ 
Σφµβαςθσ, ϊςτε να λάβουν γνϊςθ οι αρµόδιεσ υπθρεςίεσ του φορζα ϊςτε να εξαςφαλιςτεί 
θ άνετθ αναµονι – διακίνθςθ - εξυπθρζτθςθ εςωτερικϊν ι εξωτερικϊν αςκενϊν, ωσ και 
λεπτοµερι ςτοιχεία για τθν προςταςία του χϊρου, ςε ςχζςθ µε τισ χριςεισ των γειτονικϊν 
χϊρων, τισ αποςτάςεισ, τθν διαχείριςθ τοξικϊν αποβλιτων κλπ. Μζχρι τθν λιξθ τθσ ΦΑΣΗΣ 
Α ωσ άνω, ο ανάδοχοσ µπορεί να ζχει αποξθλϊςει µε δικζσ του δαπάνεσ το υφιςτάµενο 
παλαιό ςυγκρότθµα, να το ζχει αποµακρφνει από τον χϊρο που είναι εγκατεςτθµζνο και να 
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το ζχει αποκζςει ςε χϊρο του Νοςοκοµείου, που κα του υποδείξει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Τα 
αποξθλωκζντα ςτοιχεία του παλαιοφ ςυγκροτθµάτοσ κα µεταφερκοφν και κα 
αποκθκευκοφν µε προςοχι και αςφάλεια ςε χϊρο που κα υποδειχκεί από το Νοςοκοµείο. 
Οι εργαςίεσ απεγκατάςταςθσ του παλαιοφ και εγκατάςταςθσ του νζου ςυγκροτθµάτοσ 
πρζπει να πραγµατοποιθκοφν ζτςι ϊςτε να µθ διαταραχκεί θ λειτουργία των άλλων 
τµθµάτων του Νοςοκοµείου.  

 

ΦΑΣΗ Β  

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ κα πρζπει να ζχει ολοκλθρϊςει µε δικι του φροντίδα και δαπάνεσ το 
αργότερο εντόσ εξιντα (60) θµερϊν από τθν εποµζνθ τθσ λιξθσ τθσ ΦΑΣΗΣ Α του παρόντοσ :  

 τθν ολοκλιρωςθ όλων των οικοδοµικϊν και Η/Μ εγκαταςτάςεων για τθν 

διαµόρφωςθ και ετοιµαςία των χϊρων που του ζχει υποδείξει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ για 

τθν εγκατάςταςθ των µθχανθµάτων ςφµφωνα µε τα ςχζδια που ζχει προςκοµίςει 

ςτθν ΦΑΣΗ Α. Οι ςυµµετζχοντεσ ςτο διαγωνιςµό οφείλουν να ζχουν λάβει µε 

επιτόπια επίςκεψθ γνϊςθ των ςυνκθκϊν του χϊρου εγκατάςταςθσ και να ζχουν 

βεβαιϊςει τοφτο εγγράφωσ, ϊςτε να προβλεφκοφν όλεσ οι αναγκαίεσ ενζργειεσ 

(εργαςίεσ, τροποποιιςεισ, καταςκευζσ κλπ.) και να ζχουν ςυµπεριλθφκεί ςτθν 

προςφορά τουσ µε πλιρθ τεχνικι περιγραφι.  

 Να γίνει ζλεγχοσ τθσ υπάρχουςασ κωράκιςθσ ακτινοπροςταςίασ του χϊρου και 

βελτίωςθ, ενίςχυςθ ι αντικατάςταςθ αυτισ αν απαιτθκεί ϊςτε να διαςφαλίηονται 

όλεσ οι απαιτιςεισ των ιςχυόντων κανονιςµϊν του Ελλθνικοφ κράτουσ και θ νόµιµθ 

λειτουργία των νζων ςυγκροτθµάτων και κα ζχει τθν πλιρθ ευκφνθ του 

ςυγκροτιµατοσ που κα εγκαταςτιςει.  

 Μετά τθν εγκατάςταςθ του ςυγκροτιµατοσ του αξονικοφ τοµογράφου, το 

Νοςοκομείο υποχρεοφται να προβεί ςτον ζλεγχο αςφαλοφσ λειτουργίασ αυτοφ , ο 

οποίοσ κα διενεργθκεί από ακτινοφυςικό. Η ζκκεςθ του ακτινοφυςικοφ κα 

κατατεκεί ςτο Νοςοκοµείο για τισ απαραίτθτεσ ενζργειζσ του για τθν χοριγθςθ 

άδειασ λειτουργίασ του εργαςτθρίου. Μζςα ςτο διάςτθµα αυτό τθσ ετοιµαςίασ και 

διαµόρφωςθσ των χϊρων µπορεί να πραγµατοποιθκεί θ προςκόµιςθ από τον 

ανάδοχο και θ προςωρινι παραλαβι του νζου ςυγκροτιµατοσ κατά τα 

περιγραφόµενα ςτο εδάφιο 2.2. του παρόντοσ.  

ΦΑΣΗ Γ  

Ο ανάδοχοσ ςτον χρόνο που αποµζνει µζχρι τθν οριςτικι παραλαβι (περίπου πενιντα (50) 
θµζρεσ, (∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΉ ΡΕΙΟ∆ΟΣ ) όπωσ προκφπτει από τισ περιγραφείςεσ φάςεισ) οφείλει 
να ζχει ολοκλθρϊςει τισ δικζσ του υποχρεϊςεισ όπωσ µεταφορά του νζου ςυγκροτιµατοσ 
εντόσ του χϊρου τοποκζτθςθσ, εγκατάςταςι του, ςυνδζςεισ, ρυκµίςεισ, δοκιµζσ, 
εκπαίδευςθ προςωπικοφ, και κζςθ ςε λειτουργία του νζου µθχανιµατοσ , ολοκλιρωςθ τθσ 
ενίςχυςθσ τθσ ακτινοπροςταςίασ του χϊρου αν απαιτθκεί.  

ΦΑΣΗ ∆  

Η ςειρά των ενεργειϊν κλείνει µε τθν οριςτικι παραλαβι του ςυγκροτιµατοσ από τον 
φορζα ςφµφωνα µε το εδάφιο 2.3 του παρόντοσ άρκρου.  

2.2 ΡΟΣΩΙΝΗ ΡΑΑΛΑΒΗ  
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Η προςωρινι παραλαβι του ςυγκροτιµατοσ, κα γίνει από τθν προβλεπόµενθ Επιτροπι 
Ραραλαβισ (Ε.Ρ.) του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωµζνοσ να παραδϊςει το 
ςυγκρότθµα καινοφργιο και ςυνοδευόµενο από ότι άλλο απαιτείται από τθν παροφςα 
διακιρυξθ. Η προςωρινι παραλαβι του ςυγκροτιµατοσ κα γίνει από τθν παραπάνω Ε.Ρ. 
εντόσ πζντε (5) εργαςίµων θµερϊν από τθν προςκόµιςι του ςτον προςτατευµζνο χϊρο του 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Η προςωρινι παραλαβι ςυνίςταται ςε ποςοτικι παραλαβι των 
προςφερόµενων ειδϊν ςε αντιπαραβολι και ςυµφωνία µε τα προςκοµιηόµενα δελτία 
αποςτολισ ι δελτία αποςτολισ-τιµολόγια, ςυντάςςεται δε πρωτόκολλο προςωρινισ 
παραλαβισ από τθν Ε.Ρ. του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.  

2.3 ΟΙΣΤΙΚΗ ΡΑΑΛΑΒΗ  

Η οριςτικι παραλαβι κα ακολουκιςει τθν προςωρινι παραλαβι και κα ολοκλθρωκεί µζςα 
ςτθν περίοδο των πενιντα (50) περίπου θµερϊν τθσ φάςθσ Γ άνω (δοκιµαςτικι περίοδοσ). 
Στο διάςτθµα αυτό ιςχφουν και πρζπει να εκτελεςτοφν τα ακόλουκα :  

 α.- Ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να εκτελζςει πλιρωσ τισ εργαςίεσ όπωσ εγκατάςταςθ 

των νζων ςυγκροτθµάτων ςτον χϊρο που ζχει επιλζξει, δεςµευτεί και καταδεικνφει 

ςαφϊσ το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ςυνεργαςία µε το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ για τθν δθµιουργία 

τελικϊν προτάςεων και ςχεδίων, ςυνδζςεισ, ελζγχουσ, δοκιµζσ, αποξιλωςθ και 

απόκεςθ των υφιςτάµενων παλιϊν ςυγκροτιµατοσ ςτον υποδειχκζντα χϊρο, κλπ. 

Ο ανάδοχοσ πρζπει να αναλάβει ο ίδιοσ τθν µεταφορά και εγκατάςταςθ του νζου 

µθχανιµατοσ ςτο χϊρο τοποκζτθςθσ και παραµονισ του, µε βάςθ τθν ελλθνικι 

νοµοκεςία και τουσ αντίςτοιχουσ κανονιςµοφσ. Ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να 

εκτελζςει πλιρωσ τθν εγκατάςταςθ του ςυγκροτιµατοσ και να το παραδϊςει ςε 

πλιρθ λειτουργία, µε δικό του ειδικευµζνο και αςφαλιςµζνο προςωπικό και δικι 

του ολοκλθρωτικά ευκφνθ, ςφµφωνα µε τουσ τεχνικοφσ & επιςτθµονικοφσ κανόνεσ, 

τουσ κανονιςµοφσ του ελλθνικοφ κράτουσ, µε τισ οδθγίεσ και τα ςχζδια του 

καταςκευαςτικοφ οίκου και τζλοσ τισ οδθγίεσ των αρµοδίων υπθρεςιϊν του φορζα, 

ςτο χϊρο που του διακζτει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να 

χρθςιµοποιιςει αποδεδειγµζνα το εξειδικευµζνο προςωπικό το οποίο 

περιλαµβάνεται ςτα δικαιολογθτικά τθσ προςφοράσ, το δε ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ οφείλει να 

ελζγξει τθ ςχετικι ςυµµόρφωςθ, ϊςτε να διαςφαλιςκοφν τα ςυµφζροντα του 

∆θµοςίου. Η παραλαβι του ςυγκροτιµατοσ (οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι) κα 

γίνει ςε κατάςταςθ πλιρουσ λειτουργίασ, ωσ ειδικότερα ορίηεται από τθν ςχετικι 

κείµενθ νοµοκεςία. Οι περιγραφόµενεσ ςτθ ςφµβαςθ δυνατότθτεσ του 

ςυγκροτιµατοσ 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. Πλα τα είδθ και υλικά, που κα 

προςκοµίςει ο ανάδοχοσ ςτο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ για τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία του 

υπό προµικεια ςυγκροτιµατοσ, πρζπει να είναι καινοφργια αµεταχείριςτα χωρίσ 

ελαττϊµατα και να ικανοποιοφν όλουσ τουσ όρουσ 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. Η 

Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωµα να ελζγχει κάκε προςκοµιηόµενο υλικό και ο 

ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να υπακοφςει ςε οποιεςδιποτε εντολζσ των αρµοδίων 
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υπθρεςιϊν του, για υλικό το οποίο δεν εκπλθρϊνει τουσ ςυµβατικοφσ όρουσ, που 

αναφζρονται ςτθν ποιότθτα και τα χαρακτθριςτικά του.  

 β.- Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να πραγµατοποιιςει τθν πλιρθ εκπαίδευςθ του 

αντίςτοιχου προςωπικοφ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (χριςτεσ) επί τθσ λειτουργίασ του 

ςυγκροτιµατοσ και επί τθσ πλιρουσ εκµετάλλευςθσ των δυνατοτιτων του, 

ςφµφωνα µε το αναλυτικό πρόγραµµα εκπαίδευςθσ που ζχει κατακζςει µε τθν 

προςφορά του, για τουσ χριςτεσ του µθχανιµατοσ (τεχνολόγουσ - ακτινολόγουσ) 

του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Η εν λόγω εκπαίδευςθ κα ζχει διάρκεια τουλάχιςτον 

δεκαπζντε (15) θµερολογιακϊν θµερϊν, µε ζναρξθ µετά τθν εγκατάςταςθ του 

ςυγκροτιµατοσ από τον ανάδοχο και άνευ πρόςκετθσ αµοιβισ αυτοφ, και κα ζχει 

ολοκλθρωκεί µε τθν οριςτικι παραλαβι του ςυγκροτιµατοσ. Το υπόψθ 

εκπαιδευτικό ωσ και το τεχνικό προςωπικό κα αναφερκοφν χωριςτά με τον 

αντίςτοιχο χρόνο εναςχόλθςισ τουσ, τα προςόντα, εκπαίδευςθ κλπ και κα 

ςυνυποβλθκοφν ςχετικά πιςτοποιθτικά ειδικισ προσ τοφτο εκπαίδευςθσ και 

αντίςτοιχθσ εξουςιοδότθςθσ από τον καταςκευαςτι ι τον εξουςιοδοτθμζνο 

αντιπρόςωπο του ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν Οδθγία 

93/42/EEC, ϊςτε να τεκμθριϊνεται θ καταλλθλότθτά τουσ, αντίςτοιχα, για τθν 

πλιρθ εκπαίδευςθ των  τεχνολόγων 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. Ρζραν 

τοφτου, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται, άνευ πρόςκετθσ αμοιβισ, να επαναλάβει τθν ωσ 

άνω εκπαίδευςθ για ίδιο χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον, όταν και εάν αυτό ηθτθκεί 

από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, μζςα ςτθν διάρκεια τθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ 

λειτουργίασ.   

 γ.- Ο διαγωνιηόμενοσ υποχρεοφται εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν λιξθ 

τθσ προτεινόμενθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ μζχρι τθν λιξθ του 

διαςτιματοσ των δζκα ετϊν από τθν οριςτικι παραλαβι του ςυγκροτιματοσ, να 

παράςχει επί πλζον μία τουλάχιςτον ανάλογθ εκπαίδευςθ φςτερα από αίτθμα του 

φορζα χωρίσ τθν καταβολι πρόςκετθσ αμοιβισ για τυχόν επανάλθψθ τθσ 

εκπαίδευςθσ μεταγενζςτερα, προσ εκπαίδευςθ νζου προςωπικοφ. 

 δ.- Με τθν λιξθ του διαςτιµατοσ τθσ δοκιµαςτικισ περιόδου και αφοφ θ Ε.Ρ. του 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ βεβαιωκεί ότι το ςυγκρότθµα ανταποκρίνεται πλιρωσ και 

ςυµµορφϊνεται ςτουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, των 

τεχνικϊν ςχεδίων και διαγραµµάτων και είναι απολφτωσ ςφµφωνοσ µε τθν 

προςφορά του αναδόχου, µετά από λεπτοµερείσ ελζγχουσ ςε κάκε περίπτωςθ µε τα 

απαιτοφµενα εργαλεία και όργανα µετριςεων και ελζγχου, και όπου αυτό δεν είναι 

δυνατό ςε πραγµατικζσ ςυνκικεσ µε τθν διαδικαςία εξετάςεων ι / και δοκιµζσ ςτισ 

οποίεσ κα τον υποβάλλει αυτι κατά τθν κρίςθ τθσ, κα γίνει θ οριςτικι παραλαβι 

αυτοφ και κα ςυνταχκεί το οριςτικό πρωτόκολλο παραλαβισ. Κατά τθν υπογραφι 

του πρωτοκόλλου οριςτικισ παραλαβισ ςε κατάςταςθ πλιρουσ λειτουργίασ ο 

ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει :  

     - Ρλιρθ ςειρά τευχϊν (εισ διπλοφν) µε οδθγίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ      

(SERVICE MANUALS) ςτθν Ελλθνικι ι Αγγλικι γλϊςςα.  
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     - ∆φο (2) Εγχειρίδια Λειτουργίασ (Operational Μanuals) ςτθν ελλθνικι γλϊςςα  

     - Ρλιρεσ πρωτόκολλο ελζγχου θλεκτρικισ αςφάλειασ του ςυγκροτιµατοσ  

     - ∆φο (2) ςειρζσ επιςιµων καταλόγων (βιβλίων), ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι 

µορφι, µε όλουσ τουσ κωδικοφσ ανταλλακτικϊν του εργοςταςίου παραγωγισ του 

ςυγκροτιµατοσ (Parts Books) ςτθν ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα.  

2.4. Εάν κατά τθν προςωρινι ι/και οριςτικι παραλαβι του ςυγκροτιµατοσ ανακφψουν 
προβλιµατα, δεν ςυντάςςεται οριςτικό πρωτόκολλο.  

2.5. Το χρονοδιάγραµµα υλοποίθςθσ τθσ προµικειασ µπορεί να µειωκεί, δεν µπορεί όµωσ 
να υλοποιθκεί µετά τθν θµεροµθνία που κα ορίηεται ςτθν ςφµβαςθ, παρά µόνο µε τθν 
ςφµφωνθ γνϊµθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Γενικότερα, οποιεςδιποτε αλλαγζσ του 
χρονοδιαγράµµατοσ κα πρζπει να γίνονται µε τθν ςφµφωνθ γνϊµθ Α.Α. και Αναδόχου.  

2.6. Η Ανακζτουςα Αρχι απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ και υποχρζωςθ από τυχόν 
ατφχθµα ι από κάκε άλλθ αιτία κατά τθν εκτζλεςθ τθσ προµικειασ. Η Α.Α. δεν ζχει 
υποχρζωςθ καταβολισ αποηθµίωςθσ για υπερωριακι απαςχόλθςθ ι οποιαδιποτε άλλθ 
αµοιβι ςτο προςωπικό του αναδόχου ι τρίτων. Ο ανάδοχοσ φζρει τον κίνδυνο για τθν 
καταςτροφι ι φκορά του ςυγκροτιµατοσ µζχρι τθν προςκόµιςθ του ςτο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ και 
τθν υποβολι ςτθν Υπθρεςία του αποδεικτικοφ προςκόµιςθσ κεωρθµζνου από τον υπεφκυνο 
τθσ Α.Α.  

2.7. Ραραλαβι δε κα γίνει δεκτι αν τα προςφερόµενα είδθ δεν είναι αυτά που 
προςφζρκθκαν και κατακυρϊκθκαν. Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα αναφερόµενα ςτθν 
ιςχφουςα νομοκεςία. 

ΑΘΟ 3Ο  -   ΟΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ – ΣΥΝΤΗΗΣΗ 

3.1. Το χρονικό διάςτθμα των δφο (2) ετϊν κατϋ ελάχιςτον από τθν θμερομθνία οριςτικισ 
παραλαβισ του ςυγκροτιματοσ, καλείται «περίοδοσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ». Για τθν 
καλι λειτουργία του προςφερόμενου ςυγκροτιματοσ κατά τθν περίοδο τθσ εγγφθςθσ 
καλισ λειτουργίασ που κα προτείνει με τθν προςφορά του, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται με 
τθν οριςτικι παραλαβι, να κατακζςει Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Λειτουργίασ το φψοσ τθσ 
οποίασ κα ανζρχεται ςτο 2% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ τθσ προμικειασ. Για το 
προτεινόμενο διάςτθμα αυτό ο Ανάδοχοσ εγγυάται τα ακόλουκα, τα οποία υποχρεοφται να 
ακολουκιςει χωρίσ καμία αποηθμίωςθ ι αμοιβι εκ μζρουσ τθσ Α.Α. :  

α.- Τθν καλι και αποδοτικι λειτουργία του ςυγκροτιματοσ ςε όλο το χρονικό διάςτθμα τθσ 
εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ που κα κακορίηεται ςτθν προςφορά του και το οποίο δεν 
μπορεί να είναι μικρότερο των δφο ετϊν και ανεξαρτιτωσ αρικμοφ εξετάςεων ετθςίωσ. Η 
εγγφθςθ αυτι κα καλφπτει όλα τα μζρθ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ. Ο χρόνοσ αυτόσ 
κα αρχίηει από τθν οριςτικι παραλαβι του ςυγκροτιματοσ πλιρωσ ςυναρμολογθμζνου, 
εγκατεςτθμζνου και ςε κατάςταςθ πλιρουσ λειτουργίασ.  

β.- To NOΣΟΚΟΜΕΙΟ  δεν κα ευκφνεται για καμιά βλάβθ του ςυγκροτιματοσ προερχόμενθ 
από τθν ςυνικθ και ορκι χριςθ του και δεν κα επιβαρφνεται με κανζνα ποςό για τα 
εργατικά, ανταλλακτικά, ακτινολογικζσ λυχνίεσ, κλπ,. Η εργαςία για τα ωσ άνω κα είναι 
άριςτθσ ποιότθτασ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ επιςτιμθσ, του βακμοφ 
ακρίβειασ που απαιτεί το ςυγκεκριμζνο εξάρτθμα και τθσ κζςθσ ι του τρόπου λειτουργίασ 
του ενϊ και τα ανταλλακτικά κα είναι αμεταχείριςτα και πιςτοποιθμζνα από τον 
καταςκευαςτικό οίκο. Σε αποδεδειγμζνθ παράλειψθ ι αμζλεια του αναδόχου να κάνει τισ 
πιο πάνω ενζργειεσ, αυτζσ κα τισ κάνει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ςε βάροσ και για λογαριαςμό του 
αναδόχου ι κα γίνουν με άλλο τρόπο που κα αποφαςίηεται από το Πργανο Λιψθσ 
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Αποφάςεων. Αναλϊςιμα είναι μόνο τα μζςα αποκικευςθσ (dvd, cd), φιλμ, χαρτί, 
θλεκτρόδια, ςκιαγραφικά και ςφριγγεσ εγχυτϊν, για τα οποία δεν επιβαρφνεται ο ανάδοχοσ.  

γ.-  Στθν εγγφθςθ περιλαμβάνεται θ υποχρζωςθ του αναδόχου και για προλθπτικό ζλεγχο 
ςυντιρθςθσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Καταςκευαςτικοφ Οίκου, ϊςτε το ςυγκρότθμα να 
είναι πάντα ςε κατάςταςθ ετοιμότθτασ. 

 

3.2. Ο διαγωνιηόμενοσ υποχρεοφται να διακζτει ςτθν Ελλάδα μόνιμα κατάλλθλα 
εκπαιδευμζνο προςωπικό, με πιςτοποιθτικό εκπαίδευςθσ και εξουςιοδότθςθσ αυτοφ από 
τον καταςκευαςτι ι τον εξουςιοδοτθμζνο αντιπρόςωπο του ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ όπωσ 
αυτοί ορίηονται ςτθν Οδθγία 93/42/EEC, για τθν ςυντιρθςθ των αντίςτοιχων μθχανθμάτων. 
Η ςφνκεςθ του ςυνεργείου ςυντιρθςθσ κακϊσ και τα τυπικά κλπ. προςόντα των 
απαςχολουμζνων κα πρζπει να αναφερκοφν αναλυτικά ςτθν προςφορά, ςτον φάκελο 
τεχνικισ προςφοράσ, κακϊσ και τα αντίςτοιχα διακριβωμζνα προσ τισ ανωτζρω ενζργειεσ 
ςυντιρθςθσ-επιςκευισ όργανα.  
Αςάφειεσ ι αοριςτίεσ, ωσ προσ τον αρικμό, προςόντα, εκπαίδευςθ του προςωπικοφ, τουσ 
όρουσ εγγυιςεων ι τθ ςυντιρθςθ, τα οποία είναι ςτοιχεία που χαρακτθρίηονται, 
απαράβατοι όροι, οδθγοφν ςε απόρριψθ των προςφορϊν. 

3.3.  Ο διαγωνιηόμενοσ υποχρεοφται να εγγυθκεί τθν καλι λειτουργία του ςυγκροτιματοσ 
για δφο (2) τουλάχιςτον χρόνια από τθν οριςτικι παραλαβι του (περίοδοσ εγγφθςθσ καλισ 
λειτουργίασ) κατά τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, ωσ και τθν 
εξαςφάλιςθ διάκεςθσ ανταλλακτικϊν για δζκα τουλάχιςτον (10) ςυνολικά ζτθ από τθν 
οριςτικι παραλαβι του, με ζγγραφθ δζςμευςθ του καταςκευαςτι ι του εξουςιοδοτθμζνου 
αντιπροςϊπου του ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν Οδθγία 93/42/EEC. 
Σε περίπτωςθ προςφοράσ τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ πζραν των δφο ετϊν, θ ςχετικι 
πζραν των δφο ετϊν επιβεβαίωςθ κα γίνεται με ζγγραφθ δζςμευςθ του καταςκευαςτι ι 
του εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου του ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ όπωσ αυτοί ορίηονται 
ςτθν Οδθγία 93/42/EEC, και οπωςδιποτε με ειδικι αναφορά για τον αντίςτοιχο διαγωνιςμό 
ι τθν επανάλθψθ του. Κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ δεν κα ευκφνεται 
για καμία βλάβθ του όλου ςυγκροτιματοσ προερχόμενθ από τθ ςυνικθ και ορκι χριςθ του 
και δεν κα επιβαρφνεται με κανζνα ποςό για τα εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά, κλπ., εκτόσ 
αναλωςίμων που αναφζρεται ςτθ διακιρυξθ ότι εξαιροφνται. Στθν πλιρθ εγγφθςθ 
περιλαμβάνεται υποχρζωςθ του διαγωνιηόμενου και για προλθπτικό ζλεγχο ςυντιρθςθσ, 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Καταςκευαςτικοφ Οίκου, ϊςτε το ςυγκρότθμα να είναι πάντα 
ςε κατάςταςθ ετοιμότθτασ. Τα ανταλλακτικά κα είναι αμεταχείριςτα και πιςτοποιθμζνα από 
τον καταςκευαςτικό οίκο, και ςυμπεριλαμβανομζνων απεριόριςτου αρικμοφ ακτινολογικϊν 
λυχνιϊν, κλπ., κα περιλαμβάνονται οπωςδιποτε, με ποινι αποκλειςμοφ, μαηί με τα πάςθσ 
φφςεωσ υλικά και εργατικά, ςτθν προςφερόμενθ ετιςια τιμι ςυντιρθςθσ. Η τιμι αυτι δεν 
περιλαμβάνει τα αναλϊςιμα. Μετά το πζρασ τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ και για κάκε 
επόμενο ζτοσ ,να αναφερκεί το κόςτοσ πλιρθσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ 
(ςυμπεριλαμβανομζνων των ανταλλακτικϊν  και ακτινολογικϊν λυχνιϊν) για όλο το χρονικό 
διάςτθμα που κα καλφπτει ο ανάδοχοσ με ανταλλακτικά το μθχάνθμα (τουλάχιςτον 10 
(δζκα) ζτθ). 

3.4.  Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία ο ανάδοχοσ για τθν ζγκαιρθ παράδοςθ του ζτοιμου 
χϊρου, προσ εγκατάςταςθ του μθχανιματοσ, δεν ςυμμορφωκεί εμπρόκεςμα και δεν 
ετοιμάςει το χϊρο , τότε θ μεν παράδοςθ των ειδϊν ακολουκεί τισ αντίςτοιχεσ διατάξεισ τθσ 
κείμενθσ νομοκεςίασ, θ δε οριςτικι παραλαβι μετατίκεται κατά τθν αντίςτοιχθ 
κακυςτζρθςθ. 

3.5.  Κατά τθ διάρκεια τόςο τθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ όςο και τθσ περιόδου 
πλιρουσ ςυντιρθςθσ-επιςκευισ, κα τθρείται θμερολόγιο λειτουργίασ, ςυντιρθςθσ, βλάβθσ 
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κλπ. που κα παρακολουκείται και κα μονογράφεται από τουσ υπεφκυνουσ του 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (τμιμα βιοϊατρικισ) και τον τεχνικό του αναδόχου. Στο θμερολόγιο κα 
αναγράφονται οι βλάβεσ, τα αίτια τουσ και οι ενζργειεσ αποκατάςταςισ του από τον 
ανάδοχο κακϊσ και θ διάρκεια ακινθτοποίθςθσ (down time) του ςυγκροτιματοσ.  

3.6. Κατά τθν οριςτικι παραλαβι του ςυγκροτιματοσ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
παραδϊςει πλιρθ ςειρά τευχϊν (εισ διπλοφν) με οδθγίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ 
(SERVICE MANUALS) ςτθν Ελλθνικι ι Αγγλικι γλϊςςα, κακϊσ και όλουσ τουσ απαραίτθτουσ 
κωδικοφσ ελζγχων και επιςκευϊν και όλα τα ςχεδιαγράμματα των επιμζρουσ τμθμάτων του 
ςυγκροτιματοσ. 

3.7. Μετά τθ λιξθ του ωσ άνω χρόνου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ 
υποχρεϊνεται, εφόςον το επικυμεί θ Ανακζτουςα Αρχι, να αναλάβει τθ ςυντιρθςθ και τθν 
επιςκευι του όλου ςυςτιματοσ (περιλαμβανομζνου του παρελκόμενου εξοπλιςμοφ), μζχρι 
τθ ςυμπλιρωςθ δζκα (10) ετϊν από τθν οριςτικι παραλαβι του ςυγκροτιματοσ ςε 
κατάςταςθ λειτουργίασ, ζναντι ιδιαίτερθσ ετιςιασ αμοιβισ, τθν οποία κα ζχει κακορίςει 
οπωςδιποτε ςτθν αρχικι οικονομικι του προςφορά και με τθν ςφμφωνθ ζγγραφθ διλωςθ-
εγγφθςθ του καταςκευαςτι ι του εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου του ςτθν Ευρωπαϊκι 
Ζνωςθ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν Οδθγία 93/42/EEC, θ οποία κα κατατεκεί μετά τθσ 
προςφοράσ και κα αναφζρεται ςτθν αντίςτοιχθ Διακιρυξθ, ωσ και ςτο υφιςτάμενο τεχνικό 
δυναμικό ςτθν χϊρα μασ για service κλπ, με βάςθ το ςυνθμμζνο ςχζδιο ςφμβαςθσ πλιρουσ 
ςυντιρθςθσ-επιςκευισ. 

3.8.  Σε περίπτωςθ αφαίρεςθσ τθσ εξουςιοδότθςθσ του καταςκευαςτικοφ οίκου ι του 
εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου του ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν 
Οδθγία 93/42/EEC, προσ τον ανάδοχο, για παροχι ανταλλακτικϊν - ςυντθριςεων - τεχνικισ 
υποςτιριξθσ - εγγυιςεων κλπ. και εντόσ τθσ απαιτοφμενθσ δεκαετίασ, κα πρζπει να 
κατατεκεί βεβαίωςθ δζςμευςθσ του καταςκευαςτι ι του εξουςιοδοτθμζνου 
αντιπροςϊπου του ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν Οδθγία 93/42/EEC, 
για τθν ςυνεχι και απρόςκοπτθ λειτουργία του ςυγκροτιματοσ, με τουσ ίδιουσ ηθτοφμενουσ 
όρουσ μζχρισ ςυμπλιρωςθσ τθσ δεκαετίασ τουλάχιςτον.  

 

ΑΘΟ 4Ο   

ΟΜΑΔΑ Β  :  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΚΙΤΗΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΒΑΘΜΟ-

ΛΟΓΙΑ ΚΙ-
ΤΗΙΟΥ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΥΤΗΤΑΣ 
ΚΙΤΗΙΟΥ     

i   Χρόνοσ Ραράδοςθσ     3 % 

ii 

Ρρόγραμμα εκπαίδευςθσ για τουσ χριςτεσ 
(τεχνολόγουσ): δομι και πλθρότθτα εκπαίδευςθσ, 
προςφερόμενα βοθκιματα, προτεινόμενθ διάρκεια 
εκπαίδευςθσ και αρικμόσ ατόμων που προτείνεται να 
εκπαιδευτοφν, πικανι πρόταςθ για περιςςότερεσ τθσ 
μιασ εκπαιδεφςεισ ςε προςωπικό (χριςτεσ) του 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ από 
τθν λιξθ τθσ προτεινόμενθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ 
λειτουργίασ μζχρι τθν λιξθ του διαςτιματοσ των δζκα 
ετϊν από τθν οριςτικι παραλαβι του ςυγκροτιματοσ   

 

5 % 

iii Ρερίοδοσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ : Διάρκεια   10 % 
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iv 

Ρερίοδοσ και κόςτοσ  πλιρουσ ςυντιρθςθσ – 
επιςκευϊν (με ανταλλακτικά ςυμπεριλαμβανομζνων 
και ακτινολογικϊν λυχνιϊν) : Διάρκεια και όροι : 
προτεινόμενθ διάρκεια ςε ζτθ, ποιότθτα τθσ 
εξυπθρζτθςθσ μετά τθν πϊλθςθ (after sales service) 
δθλ. εγγφθςθ εξαςφάλιςθσ ανταλλακτικϊν πζραν τθσ 
δεκαετίασ από τθν οριςτικι παραλαβι, προτεινόμενοσ 
χρόνοσ ακινθτοποίθςθσ του ςυγκροτιματοσ (down 
time), προτεινόμενεσ ποινικζσ ριτρεσ ςτθν διάρκεια 
τθσ περιόδου ςυντιρθςθσ και χρόνοσ προςζλευςθσ 
τεχνικϊν ςε περίπτωςθ κλιςθσ βλάβθσ.  

 

  10 % 

Συντελεςτισ Βαρφτθτασ Ομάδασ Β ςτο ςφνολο  28 % 

 

Για κάκε προςφορά βακμολογοφνται τα επί μζρουσ κριτιρια των ομάδων αυτόνομα 
με βάςθ τουσ 100 βακμοφσ. Η βακμολογία ενόσ κριτθρίου είναι 100 για τισ περιπτϊςεισ 
που καλφπτονται ακριβϊσ οι όροι και οι απαιτιςεισ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Η 
βακμολογία αυτι μπορεί να αυξάνεται μζχρι 110 βακμοφσ για τισ περιπτϊςεισ που 
υπερκαλφπτονται οι ωσ άνω όροι και απαιτιςεισ. » 

ΑΘΟ 5Ο  ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΧΩΩΝ 
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από ρσξνδηθηύσκα ηύπνπ NILKA

κε επηθάιπςε από panels

ηξαπεδνεηδνύο δηαηνκήο πάρνπο 30 ρηι.

ΑΞΟΝΗΚΟ

ΣΟΜΟΓΡΑΦΟ
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ΑΓΔΛΦΔ
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ΠΑΡ/ΒΖ ΥΑΡΣΗΧΝ
ΠΡΟΘΑΛΑΜΟ

Γξακκαηεία - Αξρείν -

Παξαιαβή

Αξρείν
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Γξαθείν Ηαηξώλ
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Δπέλδπζε κε ALLUCOBOND

Γ/ληήο Πλεπκ/θήο

24/A1

8.2/A1

3.6/A1

ΑΞΟΝΗΚΟ

ΣΟΜΟΓΡΑΦΟ

ΚΔΝΣΡΗΚΖ

ΔΗΟΓΟ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο  

 
Α/Α  

 
ΕΙΔΟ /  
ΤΠΗΡΕΙΑ  
  

 
Μονάδα  
Μζτρθςθσ  

 
Ποςότθτα  

 
Σιμι  
Μονάδασ  
χωρίσ 
ΦΠΑ  

 
υνολικι  
Σιμι 
Χωρίσ  
ΦΠΑ  

 
ΦΠΑ  

 
Σελικι 
Σιμι  
με ΦΠΑ  

 
Κωδικόσ – Σιμι 
Παρατθρθτθρίου 
Σιμϊν 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 
ΤΝΟΛΑ  
  

   

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI – Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ  

Α) ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 
Ρροσ (Ανακζτουςα Αρχι) : ______________________________  
Εκδότθσ : ____________________  
Τράπεηα:_______________________________________________ 
Κατάςτθμα:______________________________________________  
(Δ/νςθ οδόσ- αρικμόσ Τ.Κ. – FAX) ____________________________  
Θμερομθνία Ζκδοςθσ: _____________________________________  
  

ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΤΘΣ  ΥΡ’ ΑΛΚΜΟΝ .... ΔΣ ……….ΔΛΑΚΘΥΞΘΣ 
 ΓΛΑ………….. ΕΥΩ  
 Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του 
δικαιϊματοσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ : 
 
α) (ε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου) 
Πνομα:………………… 
Επϊνυμο:………………. 
Ρατρϊνυμο:……………. 
Α.Φ.Μ……………………, Δ.Ο.Υ.  
  
β) (ε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου - μεμονωμζνθσ εταιρίασ)  
Επωνυμία : ………………….. 
Ζδρα ……………  
Οδόσ ………….Αρικμόσ ……….. 
Τ.Κ. …………….  
Α.Φ.Μ……………………… Δ.ΟΥ…………….. 
(ε  περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ) : των Εταιριϊν  
Α) Επωνυμία : …………………..Ζδρα …………… Οδόσ …………. 
 Αρικμόσ ………..Τ.Κ. ……………. Α.Φ.Μ……………………… Δ.ΟΥ…………….. 
Β) Επωνυμία : …………………..Ζδρα …………… Οδόσ …………. 
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 Αρικμόσ ………..Τ.Κ. ……………. Α.Φ.Μ……………………… Δ.ΟΥ…………….. 
Γ) Επωνυμία : …………………..Ζδρα …………… Οδόσ …………. 
 Αρικμόσ ………..Τ.Κ. ……………. Α.Φ.Μ……………………… Δ.ΟΥ…………….. 
 
Μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα 
και εισ ολόκλθρων υπόχρεων μεταξφ τουσ,  εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι 
Κοινοπραξίασ),  
 και μζχρι του ποςοφ των......................... ευρϊ, για τθ ςυμμετοχισ  ςτθ με 
αρικμό...................... Διακιρυξθ,  που αφορά ςτο διαγωνιςμό του ………….………………….., με 
θμερομθνία…………..,  με αντικείμενο «……………….….» και ςυγκεκριμζνα για το τμιμα του 
ζργου ……………….. ςυνολικισ αξίασ ……….........  
 Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ  και υποχρεοφμαςτε να ςασ 
καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ 
να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν 
ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.  
Χρόνοσ Λςχφοσ : Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) 
θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ που κακορίηουν τα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ. 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. 
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε 
ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου.  
 

 
Β) ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ  
 
Ρροσ (Ανακζτουςα Αρχι) : ______________________________  
Εκδότθσ : ____________________  
Τράπεηα:_______________________________________________ 
Κατάςτθμα:______________________________________________  
(Δ/νςθ οδόσ- αρικμόσ Τ.Κ. – FAX) ____________________________  
Θμερομθνία Ζκδοςθσ: _____________________________________  
  
 ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ, ΥΡ’ ΑΛΚΜΟΝ ....     
 ΓΛΑ………….. ΕΥΩ  
 Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του 
δικαιϊματοσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ : 
 α) (ε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου) 
Πνομα:………………… 
Επϊνυμο:………………. 
Ρατρϊνυμο:……………. 
Α.Φ.Μ……………………, Δ.Ο.Υ.  
  
β) (ε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου - μεμονωμζνθσ εταιρίασ)  
Επωνυμία : ………………….. 
Ζδρα ……………  
Οδόσ ………….Αρικμόσ ……….. 
Τ.Κ. …………….  
Α.Φ.Μ……………………… Δ.ΟΥ…………….. 
(ε  περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ) : των Εταιριϊν  
Α) Επωνυμία : …………………..Ζδρα …………… Οδόσ …………. 
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 Αρικμόσ ………..Τ.Κ. ……………. Α.Φ.Μ……………………… Δ.ΟΥ…………….. 
Β) Επωνυμία : …………………..Ζδρα …………… Οδόσ …………. 
 Αρικμόσ ………..Τ.Κ. ……………. Α.Φ.Μ……………………… Δ.ΟΥ…………….. 
Γ) Επωνυμία : …………………..Ζδρα …………… Οδόσ …………. 
 Αρικμόσ ………..Τ.Κ. ……………. Α.Φ.Μ……………………… Δ.ΟΥ…………….. 
 
Μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα 
και εισ ολόκλθρων υπόχρεων μεταξφ τουσ,  εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι 
Κοινοπραξίασ),  
και μζχρι του ποςοφ των......................... ευρϊ, για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ με 
αρικμό...................... που αφορά ςτο διαγωνιςμό του ………….………………….., με 
θμερομθνία…………..,  με αντικείμενο «……………….….» και ςυγκεκριμζνα για το τμιμα του 
ζργου ……………….. ςυνολικισ αξίασ ………........, ςφμφωνα με τθ με αρικμό................... 
Διακιρυξι ςασ.  
 Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ  και υποχρεοφμαςτε να ςασ 
καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ 
να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν 
ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.  
Χρόνοσ Λςχφοσ :  Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου 
λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ,  ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ 
απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ.  
 Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε 
ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου.  
 

Γ) ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ  
 
Ρροσ (Ανακζτουςα Αρχι) : ______________________________  
Εκδότθσ : ____________________  
Τράπεηα:_______________________________________________ 
Κατάςτθμα:______________________________________________  
(Δ/νςθ οδόσ- αρικμόσ Τ.Κ. – FAX) ____________________________  
Θμερομθνία Ζκδοςθσ: _____________________________________  
  
 ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ, ΥΡ’ ΑΛΚΜΟΝ ....     
 ΓΛΑ………….. ΕΥΩ  
 Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του 
δικαιϊματοσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ : 
 α) (ε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου) 
Πνομα:………………… 
Επϊνυμο:………………. 
Ρατρϊνυμο:……………. 
Α.Φ.Μ……………………, Δ.Ο.Υ.  
  
β) (ε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου - μεμονωμζνθσ εταιρίασ)  
Επωνυμία : ………………….. 
Ζδρα ……………  
Οδόσ ………….Αρικμόσ ……….. 
Τ.Κ. …………….  
Α.Φ.Μ……………………… Δ.ΟΥ…………….. 
(ε  περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ) : των Εταιριϊν  
Α) Επωνυμία : …………………..Ζδρα …………… Οδόσ …………. 
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 Αρικμόσ ………..Τ.Κ. ……………. Α.Φ.Μ……………………… Δ.ΟΥ…………….. 
Β) Επωνυμία : …………………..Ζδρα …………… Οδόσ …………. 
 Αρικμόσ ………..Τ.Κ. ……………. Α.Φ.Μ……………………… Δ.ΟΥ…………….. 
Γ) Επωνυμία : …………………..Ζδρα …………… Οδόσ …………. 
 Αρικμόσ ………..Τ.Κ. ……………. Α.Φ.Μ……………………… Δ.ΟΥ…………….. 
 
Μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα 
και εισ ολόκλθρων υπόχρεων μεταξφ τουσ,  εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι 
Κοινοπραξίασ),  
και μζχρι του ποςοφ των......................... ευρϊ, για τθν καλι λειτουργία των ειδϊν τθσ 
ςφμβαςθσ με αρικμό...................... που αφορά ςτο διαγωνιςμό του ………….………………….., με 
θμερομθνία…………..,  με αντικείμενο «……………….….» και ςυγκεκριμζνα για το τμιμα του 
ζργου ……………….. ςυνολικισ αξίασ ………........, ςφμφωνα με τθ με αρικμό................... 
Διακιρυξι ςασ.  
 Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ  και υποχρεοφμαςτε να ςασ 
καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ 
να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν 
ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.  
Χρόνοσ Λςχφοσ :  Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου 
λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ,  ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ 
απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ.  
 Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε 
ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου.  
 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII – ρέδην ύκβαζεο  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 

6θ ΤΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ  ΗΠΕΙΡΟΤ  ΚΑΙ ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ                                                                                                                                                             
ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΣΑ 
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ΣΥΜΒΑΣΘ υπ’ αρικμ.        /2017 

 

 

Αρ. Αποφ:       Α.Δ.Α:     

 

 

 

 

 

 

ΜΕΣΑΞΤ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΑΡΣΑ 

 

ΚΑΙ 

ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ   «                            » 

 

Για τθν προμικεια  

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΣΑ: Συμβατικοφ Τιμιματοσ ……………€, πλζον ΦΡΑ …..% 
ιτοι  ……………€  ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 
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ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

ΑΚΟ 1 ΟΛΣΜΟΛ 

ΑΚΟ 2 ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΤΘΣ ΡΑΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

ΑΚΟ 3 ΔΛΑΚΕΛΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ – ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

ΑΚΟ 4 ΑΜΟΛΒΘ – ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ 

ΑΚΟ 5 ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ – ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ 

ΑΚΟ 6 ΥΡΟΧΕΩΣΕΛΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΑΚΟ 7. ΑΝΩΤΕΑ ΒΛΑ 

ΑΚΟ 8 ΚΥΩΣΕΛΣ-ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΕΣ ΡΟΣΦΥΓΕΣ 

ΑΚΟ 9 ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

ΑΚΟ 10. ΛΟΛΡΕΣ ΔΛΑΤΑΞΕΛΣ 

ΑΚΟ 11 ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΛΚΑΛΟ – ΕΡΛΛΥΣΘ ΔΛΑΦΟΩΝ 
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ΤΜΒΑΗ ΤΠ. ΑΡΙΘ.          /2017 

Στθν Άρτα  ςιμερα τθν   θν      του ζτουσ 2017, οι πιο κάτω ςυμβαλλόμενοι: 

 

Αφενόσ 

Το Γενικό Νοςοκομείο Άρτασ  που εδρεφει ςτθν Άρτα (Λόφοσ Ρεράνκθσ 1, Τ.Κ. 47100), και 

εκπροςωπείται νόμιμα από το Διοικθτι του Νοςοκομείου κ……………………………………………..  

νομίμωσ διοριςκζντοσ δυνάμει τθσ υπ’ αρικμ. …………………….. Απόφαςθ του Υπουργοφ 

Υγείασ   για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ  και  ςτο εξισ κα αναφζρεται ςτθν παροφςα 

ςφμβαςθ ωσ «θ Ανακζτουςα Αρχι» 

και αφετζρου 

 

Θ εταιρεία με τθν επωνυμία «…………………………………………..» που εδρεφει ςτθν………………….    

Σ.Κ………………… ΣΗΛ: ………………………FAX:………………….., ζχει αρικμό φορολογικοφ 

μθτρϊου………………………   , υπάγεται ςτθ Δ.Ο.Υ.………………….: και εκπροςωπείται νόμιμα από 

τον κ……………………………………. με αρ. Α.Τ:…………………………………………… και θ οποία ςτο εξισ 

κα αναφζρεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ ωσ «ο προμθκευτισ», 

 

Λαμβάνοντασ υπόψθ : 

1) Τθν υπ. αρικ…………………. διακιρυξθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για προμικεια  

«………………………………………..». 

2) Τθν   αρικ. πρωτ. …………………….προςφορά του προμθκευτι, που υποβλικθκε ςτο 

πλαίςιο του διαγωνιςμοφ τθσ προαναφερόμενθσ διακιρυξθσ. 

3) Τθν υπ. αρικ…………………. απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, με τθν οποία κατακυρϊκθκε 

το αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ τθσ προαναφερόμενθσ διακιρυξθσ, ςτον προμθκευτι 

 

υμφϊνθςαν και ζκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουκα: 
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ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΜΟΙ 

Αντίκλθτοσ Το πρόςωπο που ο προμθκευτισ με ζγγραφθ διλωςι του, ςτθν οποία 

περιλαμβάνονται τα πλιρθ ςτοιχεία του προςϊπου (ονοματεπϊνυμο, ταχυδρομικι 

διεφκυνςθ, αρικμόσ τθλεφϊνου, fax, κλπ.) ορίηει ωσ υπεφκυνο για τισ ενδεχόμενεσ ανάγκεσ 

επικοινωνίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με αυτόν και αυτόσ με υπεφκυνθ διλωςι του 

αποδζχκθκε το διοριςμό αυτό. 

Διοικθτικι εντολι: οιαδιποτε οδθγία ι εντολι δίδεται γραπτϊσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι 

ι τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ του Ρρομικειασ ςτον προμθκευτι 

ςχετικά με τθν υλοποίθςθ του Ρρομικειασ. 

Ζγγραφο: κάκε χειρόγραφθ, δακτυλογραφθμζνθ ι ζντυπθ ειδοποίθςθ, εντολι ι οδθγία ι 

πιςτοποιθτικό που εκδίδεται βάςει τθσ Σφμβαςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των τθλετυπιϊν, 

των τθλεγραφθμάτων και των τθλεομοιοτυπιϊν. 

Προμικεια:…………..: όπωσ εξειδικεφεται ςτθ Σφμβαςθ. 

Ημερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ: Θ θμερομθνία υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ. 

Ημζρα: θ θμερολογιακι θμζρα. 

Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ τθσ Προμικειασ (ΕΠΠΕ): Το αρμόδιο 

ςυλλογικό όργανο που ορίηεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι, με βαςικζσ αρμοδιότθτεσ τθν 

επίβλεψθ για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ του προμικειασ και τθν 

παραλαβι του προμικειασ (τμθματικι – οριςτικι). 

Παραδοτζα: Πλα τα ενδιάμεςα ι τελικά ζργα, προϊόντα και υπθρεςίεσ που ο προμθκευτισ 

κα παραδϊςει ι οφείλει να παραδϊςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ςφμφωνα με τθ Σφμβαςθ. 

Προκεςμίεσ: τα αναφερόμενα ςτθ Σφμβαςθ χρονικά διαςτιματα ςε Θμζρεσ, που αρχίηουν 

να υπολογίηονται από τθν επομζνθ τθσ πράξθσ, ενζργειασ ι γεγονότοσ που ορίηεται ςτθ 

Σφμβαςθ ωσ αφετθρία. Πταν θ τελευταία θμζρα του χρονικοφ διαςτιματοσ ςυμπίπτει με μθ 

εργάςιμθ θμζρα, θ προκεςμία λιγει ςτο τζλοσ τθσ πρϊτθσ εργάςιμθσ θμζρασ μετά τθν 

τελευταία θμζρα του χρονικοφ διαςτιματοσ. 

Προςφορά: θ  προςφορά του προμθκευτι προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

φμβαςθ: θ παροφςα ςυμφωνία που ςυνάπτουν και υπογράφουν τα ςυμβαλλόμενα μζρθ 

για τθν εκτζλεςθ του Ρρομικειασ, όπωσ είναι δυνατό να τροποποιθκεί ι ςυμπλθρωκεί. 
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υμβατικά τεφχθ : Τα τεφχθ τθσ Σφμβαςθσ μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του 

προμθκευτι, κακϊσ και όλα τα τεφχθ που τθ ςυνοδεφουν και τθ ςυμπλθρϊνουν και 

περιλαμβάνουν κατά ςειρά ιςχφοσ : α) τθ Σφμβαςθ, β) τθ Διακιρυξθ, γ) τθν Ρροςφορά του 

προμθκευτι. 

υμβατικό τίμθμα: το ςυνολικό ςυμβατικό αντάλλαγμα για τθν υλοποίθςθ τθσ προμικειασ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΒΑΗ 

Με τθν παροφςα, θ Ανακζτουςα Αρχι ανακζτει και ο προμθκευτισ αναλαμβάνει, ζναντι 

τθσ αμοιβισ που αναφζρεται πιο κάτω ςτθν παροφςα, τθν υλοποίθςθ τθσ  προμικειασ 

«…………………………………… ». 

Θ προμικεια κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τθν  υπ’  αρικμ. …………τεχνοοικονομικι 

προςφορά του προμθκευτι, ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ τθσ ΔΣ/…..……διακιρυξθσ και τθν 

υπ’ αρικμ.  ……………..απόφαςθ κατακφρωςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Συγκεκριμζνα θ προμικεια περιλαμβάνει «………………………………………»  : 

 

 
ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ – ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει το ςφςτθμα του αξονικοφ τομογράφου 16 τομϊν  
ςε χρονικό διάςτθμα εκατόν είκοςι (120) θμερϊν ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα των 
ενεργειϊν (φάςεων) όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτθν παράγραφο 6.2   Ραραλαβι υλικϊν –
χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν . 

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

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

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. 

ΕΙΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ  

Θ ςειρά (χρονοδιάγραµµα) των ενεργειϊν (φάςεων) που πρζπει να εκτελεςτοφν 
αµζςωσ µετά τθν υπογραφι τθσ ςφµβαςθσ, για να ολοκλθρωκεί θ οριςτικι 
παραλαβι του ςυγκροτιµατοσ είναι θ ακόλουκθ :  
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ΦΑΗ Α  

Τα γενικά ςχζδια και γενικά ςτοιχεία που αφοροφν τθν µελζτθ όλων των 
µετατροπϊν , οικοδοµικϊν και Θ/Μ εγκαταςτάςεων κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ 
ενίςχυςθσ τθσ ακτινοπροςταςίασ του χϊρου που κα κρικοφν αναγκαίεσ ςτουσ 
χϊρουσ εγκατάςταςθσ των νζων ςυγκροτθµάτων κα προςκοµιςτοφν ςτο 
Νοςοκοµείο µε µζριµνα του αναδόχου εντόσ δζκα (10) θµερϊν το αργότερο, από 
τθν εποµζνθ τθσ θµεροµθνίασ υπογραφισ τθσ Σφµβαςθσ, ϊςτε να λάβουν γνϊςθ οι 
αρµόδιεσ υπθρεςίεσ του φορζα ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ άνετθ αναµονι – διακίνθςθ 
- εξυπθρζτθςθ εςωτερικϊν ι εξωτερικϊν αςκενϊν, ωσ και λεπτοµερι ςτοιχεία για 
τθν προςταςία του χϊρου, ςε ςχζςθ µε τισ χριςεισ των γειτονικϊν χϊρων, τισ 
αποςτάςεισ, τθν διαχείριςθ τοξικϊν αποβλιτων κλπ. Μζχρι τθν λιξθ τθσ ΦΑΣΘΣ Α 
ωσ άνω, ο ανάδοχοσ µπορεί να ζχει αποξθλϊςει µε δικζσ του δαπάνεσ το 
υφιςτάµενο παλαιό ςυγκρότθµα, να το ζχει αποµακρφνει από τον χϊρο που είναι 
εγκατεςτθµζνο και να το ζχει αποκζςει ςε χϊρο του Νοςοκοµείου, που κα του 
υποδείξει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ. Τα αποξθλωκζντα ςτοιχεία του παλαιοφ 
ςυγκροτθµάτοσ κα µεταφερκοφν και κα αποκθκευκοφν µε προςοχι και αςφάλεια 
ςε χϊρο που κα υποδειχκεί από το Νοςοκοµείο. Οι εργαςίεσ απεγκατάςταςθσ του 
παλαιοφ και εγκατάςταςθσ του νζου ςυγκροτθµάτοσ πρζπει να πραγµατοποιθκοφν 
ζτςι ϊςτε να µθ διαταραχκεί θ λειτουργία των άλλων τµθµάτων του Νοςοκοµείου.  

 

ΦΑΗ Β  

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ κα πρζπει να ζχει ολοκλθρϊςει µε δικι του φροντίδα και δαπάνεσ το 
αργότερο εντόσ εξιντα (60) θµερϊν από τθν εποµζνθ τθσ λιξθσ τθσ ΦΑΣΘΣ Α του 
παρόντοσ :  

 τθν ολοκλιρωςθ όλων των οικοδοµικϊν και Θ/Μ εγκαταςτάςεων για τθν 

διαµόρφωςθ και ετοιµαςία των χϊρων που του ζχει υποδείξει το 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ για τθν εγκατάςταςθ των µθχανθµάτων ςφµφωνα µε τα 

ςχζδια που ζχει προςκοµίςει ςτθν ΦΑΣΘ Α. Οι ςυµµετζχοντεσ ςτο 

διαγωνιςµό οφείλουν να ζχουν λάβει µε επιτόπια επίςκεψθ γνϊςθ των 

ςυνκθκϊν του χϊρου εγκατάςταςθσ και να ζχουν βεβαιϊςει τοφτο 

εγγράφωσ, ϊςτε να προβλεφκοφν όλεσ οι αναγκαίεσ ενζργειεσ (εργαςίεσ, 

τροποποιιςεισ, καταςκευζσ κλπ.) και να ζχουν ςυµπεριλθφκεί ςτθν 

προςφορά τουσ µε πλιρθ τεχνικι περιγραφι.  

 Να γίνει ζλεγχοσ τθσ υπάρχουςασ κωράκιςθσ ακτινοπροςταςίασ του χϊρου 

και βελτίωςθ, ενίςχυςθ ι αντικατάςταςθ αυτισ αν απαιτθκεί ϊςτε να 

διαςφαλίηονται όλεσ οι απαιτιςεισ των ιςχυόντων κανονιςµϊν του 

Ελλθνικοφ κράτουσ και θ νόµιµθ λειτουργία των νζων ςυγκροτθµάτων και κα 

ζχει τθν πλιρθ ευκφνθ του ςυγκροτιµατοσ που κα εγκαταςτιςει.  

 Μετά τθν εγκατάςταςθ του ςυγκροτιµατοσ του αξονικοφ τοµογράφου, το 

Νοςοκομείο υποχρεοφται να προβεί ςτον ζλεγχο αςφαλοφσ λειτουργίασ 

αυτοφ , ο οποίοσ κα διενεργθκεί από ακτινοφυςικό. Θ ζκκεςθ του 

ακτινοφυςικοφ κα κατατεκεί ςτο Νοςοκοµείο για τισ απαραίτθτεσ ενζργειζσ 
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του για τθν χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ του εργαςτθρίου. Μζςα ςτο 

διάςτθµα αυτό τθσ ετοιµαςίασ και διαµόρφωςθσ των χϊρων µπορεί να 

πραγµατοποιθκεί θ προςκόµιςθ από τον ανάδοχο και θ προςωρινι 

παραλαβι του νζου ςυγκροτιµατοσ κατά τα περιγραφόµενα ςτο εδάφιο 2.2. 

του παρόντοσ.  

ΦΑΗ Γ  

Ο ανάδοχοσ ςτον χρόνο που αποµζνει µζχρι τθν οριςτικι παραλαβι (περίπου 
πενιντα (50) θµζρεσ, (∆ΟΚΛΜΑΣΤΛΚΙ ΡΕΛΟ∆ΟΣ ) όπωσ προκφπτει από τισ 
περιγραφείςεσ φάςεισ) οφείλει να ζχει ολοκλθρϊςει τισ δικζσ του υποχρεϊςεισ 
όπωσ µεταφορά του νζου ςυγκροτιµατοσ εντόσ του χϊρου τοποκζτθςθσ, 
εγκατάςταςι του, ςυνδζςεισ, ρυκµίςεισ, δοκιµζσ, εκπαίδευςθ προςωπικοφ, και 
κζςθ ςε λειτουργία του νζου µθχανιµατοσ , ολοκλιρωςθ τθσ ενίςχυςθσ τθσ 
ακτινοπροςταςίασ του χϊρου αν απαιτθκεί.  

ΦΑΗ ∆  

Θ ςειρά των ενεργειϊν κλείνει µε τθν οριςτικι παραλαβι του ςυγκροτιµατοσ από 
τον φορζα ςφµφωνα µε το εδάφιο 2.3 του παρόντοσ άρκρου.  

ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

Θ προςωρινι παραλαβι του ςυγκροτιµατοσ, κα γίνει από τθν προβλεπόµενθ 
Επιτροπι Ραραλαβισ (Ε.Ρ.) του ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωµζνοσ 
να παραδϊςει το ςυγκρότθµα καινοφργιο και ςυνοδευόµενο από ότι άλλο 
απαιτείται από τθν παροφςα διακιρυξθ. Θ προςωρινι παραλαβι του 
ςυγκροτιµατοσ κα γίνει από τθν παραπάνω Ε.Ρ. εντόσ πζντε (5) εργαςίµων θµερϊν 
από τθν προςκόµιςι του ςτον προςτατευµζνο χϊρο του ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ. Θ 
προςωρινι παραλαβι ςυνίςταται ςε ποςοτικι παραλαβι των προςφερόµενων 
ειδϊν ςε αντιπαραβολι και ςυµφωνία µε τα προςκοµιηόµενα δελτία αποςτολισ ι 
δελτία αποςτολισ-τιµολόγια, ςυντάςςεται δε πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ 
από τθν Ε.Ρ. του ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ.  

ΟΡΙΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

Θ οριςτικι παραλαβι κα ακολουκιςει τθν προςωρινι παραλαβι και κα 
ολοκλθρωκεί µζςα ςτθν περίοδο των πενιντα (50) περίπου θµερϊν τθσ φάςθσ Γ 
άνω (δοκιµαςτικι περίοδοσ). Στο διάςτθµα αυτό ιςχφουν και πρζπει να εκτελεςτοφν 
τα ακόλουκα :  

 α.- Ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να εκτελζςει πλιρωσ τισ εργαςίεσ όπωσ 

εγκατάςταςθ των νζων ςυγκροτθµάτων ςτον χϊρο που ζχει επιλζξει, 

δεςµευτεί και καταδεικνφει ςαφϊσ το ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ, ςυνεργαςία µε το 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ για τθν δθµιουργία τελικϊν προτάςεων και ςχεδίων, 

ςυνδζςεισ, ελζγχουσ, δοκιµζσ, αποξιλωςθ και απόκεςθ των υφιςτάµενων 

παλιϊν ςυγκροτιµατοσ ςτον υποδειχκζντα χϊρο, κλπ. Ο ανάδοχοσ πρζπει 

να αναλάβει ο ίδιοσ τθν µεταφορά και εγκατάςταςθ του νζου µθχανιµατοσ 

ςτο χϊρο τοποκζτθςθσ και παραµονισ του, µε βάςθ τθν ελλθνικι νοµοκεςία 

και τουσ αντίςτοιχουσ κανονιςµοφσ. Ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να εκτελζςει 
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πλιρωσ τθν εγκατάςταςθ του ςυγκροτιµατοσ και να το παραδϊςει ςε πλιρθ 

λειτουργία, µε δικό του ειδικευµζνο και αςφαλιςµζνο προςωπικό και δικι 

του ολοκλθρωτικά ευκφνθ, ςφµφωνα µε τουσ τεχνικοφσ & επιςτθµονικοφσ 

κανόνεσ, τουσ κανονιςµοφσ του ελλθνικοφ κράτουσ, µε τισ οδθγίεσ και τα 

ςχζδια του καταςκευαςτικοφ οίκου και τζλοσ τισ οδθγίεσ των αρµοδίων 

υπθρεςιϊν του φορζα, ςτο χϊρο που του διακζτει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ. Ο 

ανάδοχοσ υποχρεοφται να χρθςιµοποιιςει αποδεδειγµζνα το εξειδικευµζνο 

προςωπικό το οποίο περιλαµβάνεται ςτα δικαιολογθτικά τθσ προςφοράσ, το 

δε ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ οφείλει να ελζγξει τθ ςχετικι ςυµµόρφωςθ, ϊςτε να 

διαςφαλιςκοφν τα ςυµφζροντα του ∆θµοςίου. Θ παραλαβι του 

ςυγκροτιµατοσ (οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι) κα γίνει ςε κατάςταςθ 

πλιρουσ λειτουργίασ, ωσ ειδικότερα ορίηεται από τθν ςχετικι κείµενθ 

νοµοκεςία. Οι περιγραφόµενεσ ςτθ ςφµβαςθ δυνατότθτεσ του 

ςυγκροτιµατοσ 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. Πλα τα 

είδθ και υλικά, που κα προςκοµίςει ο ανάδοχοσ ςτο ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ για τθν 

εγκατάςταςθ και λειτουργία του υπό προµικεια ςυγκροτιµατοσ, πρζπει να 

είναι καινοφργια αµεταχείριςτα χωρίσ ελαττϊµατα και να ικανοποιοφν 

όλουσ τουσ όρουσ 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. Θ Υπθρεςία 

διατθρεί το δικαίωµα να ελζγχει κάκε προςκοµιηόµενο υλικό και ο ανάδοχοσ 

υποχρεϊνεται να υπακοφςει ςε οποιεςδιποτε εντολζσ των αρµοδίων 

υπθρεςιϊν του, για υλικό το οποίο δεν εκπλθρϊνει τουσ ςυµβατικοφσ 

όρουσ, που αναφζρονται ςτθν ποιότθτα και τα χαρακτθριςτικά του.  

 β.- Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να πραγµατοποιιςει τθν πλιρθ εκπαίδευςθ 

του αντίςτοιχου προςωπικοφ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ (χριςτεσ) επί τθσ 

λειτουργίασ του ςυγκροτιµατοσ και επί τθσ πλιρουσ εκµετάλλευςθσ των 

δυνατοτιτων του, ςφµφωνα µε το αναλυτικό πρόγραµµα εκπαίδευςθσ που 

ζχει κατακζςει µε τθν προςφορά του, για τουσ χριςτεσ του µθχανιµατοσ 

(τεχνολόγουσ - ακτινολόγουσ) του ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ. Θ εν λόγω εκπαίδευςθ κα 

ζχει διάρκεια τουλάχιςτον δεκαπζντε (15) θµερολογιακϊν θµερϊν, µε 

ζναρξθ µετά τθν εγκατάςταςθ του ςυγκροτιµατοσ από τον ανάδοχο και 

άνευ πρόςκετθσ αµοιβισ αυτοφ, και κα ζχει ολοκλθρωκεί µε τθν οριςτικι 

παραλαβι του ςυγκροτιµατοσ. Το υπόψθ εκπαιδευτικό ωσ και το τεχνικό 

προςωπικό κα αναφερκοφν χωριςτά με τον αντίςτοιχο χρόνο εναςχόλθςισ 

τουσ, τα προςόντα, εκπαίδευςθ κλπ και κα ςυνυποβλθκοφν ςχετικά 

πιςτοποιθτικά ειδικισ προσ τοφτο εκπαίδευςθσ και αντίςτοιχθσ 
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εξουςιοδότθςθσ από τον καταςκευαςτι ι τον εξουςιοδοτθμζνο 

αντιπρόςωπο του ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν Οδθγία 

93/42/EEC, ϊςτε να τεκμθριϊνεται θ καταλλθλότθτά τουσ, αντίςτοιχα, για 

τθν πλιρθ εκπαίδευςθ των  τεχνολόγων 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. Ρζραν τοφτου, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται, άνευ 

πρόςκετθσ αμοιβισ, να επαναλάβει τθν ωσ άνω εκπαίδευςθ για ίδιο χρονικό 

διάςτθμα τουλάχιςτον, όταν και εάν αυτό ηθτθκεί από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ, 

μζςα ςτθν διάρκεια τθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ.   

 γ.- Ο διαγωνιηόμενοσ υποχρεοφται εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν 

λιξθ τθσ προτεινόμενθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ μζχρι τθν 

λιξθ του διαςτιματοσ των δζκα ετϊν από τθν οριςτικι παραλαβι του 

ςυγκροτιματοσ, να παράςχει επί πλζον μία τουλάχιςτον ανάλογθ 

εκπαίδευςθ φςτερα από αίτθμα του φορζα χωρίσ τθν καταβολι πρόςκετθσ 

αμοιβισ για τυχόν επανάλθψθ τθσ εκπαίδευςθσ μεταγενζςτερα, προσ 

εκπαίδευςθ νζου προςωπικοφ. 

 δ.- Με τθν λιξθ του διαςτιµατοσ τθσ δοκιµαςτικισ περιόδου και αφοφ θ Ε.Ρ. 

του ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ βεβαιωκεί ότι το ςυγκρότθµα ανταποκρίνεται πλιρωσ 

και ςυµµορφϊνεται ςτουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και των τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν, των τεχνικϊν ςχεδίων και διαγραµµάτων και είναι 

απολφτωσ ςφµφωνοσ µε τθν προςφορά του αναδόχου, µετά από 

λεπτοµερείσ ελζγχουσ ςε κάκε περίπτωςθ µε τα απαιτοφµενα εργαλεία και 

όργανα µετριςεων και ελζγχου, και όπου αυτό δεν είναι δυνατό ςε 

πραγµατικζσ ςυνκικεσ µε τθν διαδικαςία εξετάςεων ι / και δοκιµζσ ςτισ 

οποίεσ κα τον υποβάλλει αυτι κατά τθν κρίςθ τθσ, κα γίνει θ οριςτικι 

παραλαβι αυτοφ και κα ςυνταχκεί το οριςτικό πρωτόκολλο παραλαβισ. 

Κατά τθν υπογραφι του πρωτοκόλλου οριςτικισ παραλαβισ ςε κατάςταςθ 

πλιρουσ λειτουργίασ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει :  

     - Ρλιρθ ςειρά τευχϊν (εισ διπλοφν) µε οδθγίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ      

(SERVICE MANUALS) ςτθν Ελλθνικι ι Αγγλικι γλϊςςα.  

     - ∆φο (2) Εγχειρίδια Λειτουργίασ (Operational Μanuals) ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα  

     - Ρλιρεσ πρωτόκολλο ελζγχου θλεκτρικισ αςφάλειασ του ςυγκροτιµατοσ  

     - ∆φο (2) ςειρζσ επιςιµων καταλόγων (βιβλίων), ςε ζντυπθ και 

θλεκτρονικι µορφι, µε όλουσ τουσ κωδικοφσ ανταλλακτικϊν του 

εργοςταςίου παραγωγισ του ςυγκροτιµατοσ (Parts Books) ςτθν ελλθνικι ι 

αγγλικι γλϊςςα.  
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 Εάν κατά τθν προςωρινι ι/και οριςτικι παραλαβι του ςυγκροτιµατοσ 

ανακφψουν προβλιµατα, δεν ςυντάςςεται οριςτικό πρωτόκολλο.  

 Το χρονοδιάγραµµα υλοποίθςθσ τθσ προµικειασ µπορεί να µειωκεί, δεν µπορεί 

όµωσ να υλοποιθκεί µετά τθν θµεροµθνία που κα ορίηεται ςτθν ςφµβαςθ, παρά 

µόνο µε τθν ςφµφωνθ γνϊµθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Γενικότερα, οποιεςδιποτε 

αλλαγζσ του χρονοδιαγράµµατοσ κα πρζπει να γίνονται µε τθν ςφµφωνθ γνϊµθ 

Α.Α. και Αναδόχου.  

 Θ Ανακζτουςα Αρχι απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ και υποχρζωςθ από 

τυχόν ατφχθµα ι από κάκε άλλθ αιτία κατά τθν εκτζλεςθ τθσ προµικειασ. Θ 

Α.Α. δεν ζχει υποχρζωςθ καταβολισ αποηθµίωςθσ για υπερωριακι 

απαςχόλθςθ ι οποιαδιποτε άλλθ αµοιβι ςτο προςωπικό του αναδόχου ι 

τρίτων. Ο ανάδοχοσ φζρει τον κίνδυνο για τθν καταςτροφι ι φκορά του 

ςυγκροτιµατοσ µζχρι τθν προςκόµιςθ του ςτο ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ και τθν 

υποβολι ςτθν Υπθρεςία του αποδεικτικοφ προςκόµιςθσ κεωρθµζνου από 

τον υπεφκυνο τθσ Α.Α.  

 Ραραλαβι δε κα γίνει δεκτι αν τα προςφερόµενα είδθ δεν είναι αυτά που 

προςφζρκθκαν και κατακυρϊκθκαν. Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα 

αναφερόµενα ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

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 VII 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.  

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. 

 

ΑΡΘΡΟ 4.  ΑΜΟΙΒΗ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

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

 Σο 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν  

Θ πλθρωμι κα γίνεται μετά τθν ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των ειδϊν, με τθν ζκδοςθ 
του ςχετικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ και μζςα ςτθ νόμιμθ προκεςμία, που προβλζπεται 
ςτθν υποπαράγραφο Η5 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/9.5.2013, Τ. Α’) 

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.  
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Θ αμοιβι που κα καταβλθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτον προμθκευτι ανζρχεται ςτο 
ποςό των ………… ευρϊ και ……….. λεπτϊν (€), πλζον ΦΡΑ 24%  ιτοι ςυνολικά ………………… 
ευρϊ και  ………….λεπτϊν (……….). Ο προμθκευτισ αναλαμβάνει τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ κεωρϊντασ το ςυμβατικό αντάλλαγμα επαρκζσ, νόμιμο και εφλογο για τθν 
εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ, μετά από ςυνολικι ζρευνα που πραγματοποίθςε 
πριν τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ του. Στο τίμθμα περιλαμβάνονται όλεσ οι ενδεχόμενεσ 
αμοιβζσ τρίτων κακϊσ και οι δαπάνεσ του προμθκευτι για τθν εκτζλεςθ τθσ Ρρομικειασ, 
χωρίσ καμία περαιτζρω επιβάρυνςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

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

Θα παρακρατείται : 

 α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και 
κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Ενιαίασ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων ( άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει).  
β) Χαρτόςθμο 3% επί τθσ κράτθςθσ τθσ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ. και ΟΓΑ 20% επί τθσ κράτθςθσ του 
χαρτοςιμου.  
γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ ςυνολικισ αξίασ κάκε αρχικισ, 
τροποποιθτικισ ι ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ, προ φόρων και κρατιςεων, υπζρ τθσ 
Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν (ΦΕΚ Β 969/22-3-2017).  
δ) Χαρτόςθμο 3% επί τθσ κράτθςθσ τθσ Α.Ε.Π.Π. και ΟΓΑ 20% επί τθσ κράτθςθσ του 
χαρτοςιμου.  
ε) Τπζρ των Οργανιςμϊν Ψυχικισ Τγείασ (2% επί τθσ αξίασ του τιμολογίου τθσ ςφμβαςθσ 
μετά τθν αφαίρεςθ του ΦΠΑ και κάκε άλλου παρακρατοφμενου ποςοφ υπζρ τρίτων). ), θ 
οποία ειςιχκθ με το άρκρο 3 παρ. ββ (μετά τθν αναρίκμθςθ μζςω του Ν. 
3846/2010,άρκρο 24) εδάφιο ε του Ν. 3580/2007, και επανεμφανίηεται ςτο άρκρο 24&6 
Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66Α/11-5-2010) 
ςτ) Κράτθςθ ςε ποςοςτό 0,02% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ (πλθν ΦΠΑ) υπζρ του Δθμοςίου, 
που παρακρατείται από τθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν κάκε πλθρωμι ςτο όνομα και 
για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων υμβάςεων και Προμθκειϊν (άρκρο 
36, παρ. 6 του Ν. 4412/2016). 
Κατά τθν πλθρωμι του τιμιματοσ των αγακϊν παρακρατείται φόροσ ειςοδιματοσ 
ςφμφωνα με το άρκρο 24 του Ν. 2198/1994 φόροσ ειςοδιματοσ όπωσ ιςχφει . 
 

Ο ΦΠΑ καταβάλλετε από τθν υπθρεςία. 
 

Πλα τα τιμιματα τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ (ςυνολικά και τιμζσ μονάδοσ), παραμζνουν 

ςτακερά και δεν υπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ ι αφξθςθ ζωσ τθν ςυμβατικι 

θμερομθνία ολοκλιρωςθσ τθσ προμικειασ. 

ΑΡΘΡΟ 5. 

Α)  ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 

Για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ παροφςασ, ο προμθκευτισ κατζκεςε ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τθ 

με αρικμό ………..……. εγγυθτικι επιςτολι τθσ …………………………….., ποςοφ ……………… ευρϊ 
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(………… €) (5% τθσ ςυμφωνοφμενθσ με τθν παροφςα αμοιβισ του προμθκευτι, χωρίσ τον 

φόρο προςτικζμενθσ αξίασ), ιςχφοσ μζχρι τθν επιςτροφι τθσ, θ οποία ζχει ςυνταχκεί κατά 

το αντίςτοιχο υπόδειγμα τθσ Διακιρυξθσ. 

Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ κα αποδεςμευτεί άπαξ και κα επιςτραφεί μετά τθν 

οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι όλων των φάςεων τθσ προμικειασ, φςτερα από 

τθν ζγγραφθ εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ και 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον Κανονιςμό Ρρομθκειϊν Δθμοςίου. 

Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τθν 

ζγγραφθ ειδοποίθςθ προσ τθν εγγυιτρια τράπεηα και κοινοποίθςθ προσ τον προμθκευτι ςε 

περίπτωςθ παράβαςθσ κάποιου όρου τθσ παροφςασ ι/και τθσ διακιρυξθσ και ςε διάςτθμα 

τριϊν θμερϊν από τθν ειδοποίθςθ αυτοφ για επικείμενθ κατάπτωςθ. 

Β) ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ  

Μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ τθσ 
προμικειασ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ 
ανζρχεται ςε ποςοςτό 2% του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ τιμιματοσ, που κα αναλάβει, μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, χρονικισ διάρκειασ δφο (2) ετϊν τουλάχιςτον από τθν 
θμερομθνία παραλαβισ. Κατά το διάςτθμα αυτό, θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ 
λειτουργίασ κα παραμείνει ςτθν Α.Α..  

Θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιςτον τα αναφερόμενα ςτα άρκρα 72 και 215 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά κάκε απαίτθςθ 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, ςχετικά με τθν καλι λειτουργία του 
αντικειμζνου τθσ προμικειασ. 

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

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

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

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

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

1. Κακϋ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ, ο προμθκευτισ κα πρζπει να 

ςυνεργάηεται ςτενά με τθν Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του 

οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ. 

2. Ο προμθκευτισ 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. 

3. Σε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, θ απόδειξθ αυτισ βαρφνει εξ’ ολοκλιρου τον προμθκευτι, 

ο οποίοσ υποχρεοφται μζςα ςε είκοςι (20) εργάςιμεσ μζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν τα 

περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία να τα αναφζρει εγγράφωσ και να προςκομίςει 

ςτθν υπθρεςία τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. 

4. Ο προμθκευτισ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να υλοποιιςει και να παραδϊςει τθ 

προμικεια, ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτα ςχετικά άρκρα τθσ παροφςασ.  

5. Ο προμθκευτισ 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. 

6. Απαγορεφεται ςτον προμθκευτι να ανακζςει ςε τρίτουσ οποιεςδιποτε υπευκυνότθτεσ 

και ευκφνεσ, που απορρζουν για αυτόν από τθν παροφςα. 

7. Ο προμθκευτισ δεςμεφεται: α) ότι τθρεί και κα εξακολουκιςει να τθρεί κατά τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, τισ υποχρεϊςεισ του 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) ότι δεν κα ενεργιςει ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

γ) ότι λαμβάνει τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξει τθν εμπιςτευτικότθτα των 
πλθροφοριϊν που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
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ΑΡΘΡΟ 7. ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ 

υποχρεϊςεων, ςτο μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ 

βίασ. 

Ο προμθκευτισ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε 

γεγονόσ που εμπίπτει ςτθν ζννοια τθσ ανωτζρασ βίασ, οφείλει να γνωςτοποιιςει και 

επικαλεςκεί προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ 

αποςβεςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τότε που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα 

απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Θ Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να απαντιςει εντόσ 

είκοςι (20) περαιτζρω θμερϊν ςτο ςχετικό αίτθμα του προμθκευτι, διαφορετικά, με τθν 

πάροδο άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ, τεκμαίρεται αποδοχι του αιτιματοσ. 

ΑΡΘΡΟ 8. ΚΤΡΩΕΙ – ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΟΦΤΓΕ  

Α. Ο προμθκευτισ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται 

υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, 

εάν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ 

εντολζσ του Νοςοκομείου, που είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και 

εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων 

υπόψθ των παρατάςεων. Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία 

περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί 

αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ οποία δεν μπορεί να είναι 

μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ 

παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα 

(30) θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ. Στον 

προμθκευτι που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, μετά από κλιςθ 

του για παροχι εξθγιςεων ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

Επιπλζον, μπορεί να του επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 

αποκλειςμόσ από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.  

Β. Ο προμθκευτισ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, 
να αςκιςει προςφυγι μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν 
θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ 
οργάνου. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι 
προςφυγι. 
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ΑΡΘΡΟ 9. ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι ζχει εκτελεςτεί όταν παραδοκεί οριςτικά το ςφνολο τθσ 

προμικειασ, γίνει θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ και εκπλθρωκοφν οι τυχόν 

λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ και αποδεςμευκοφν οι 

ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα ςτθ ςφμβαςθ. 

ΑΡΘΡΟ 10. ΛΟΙΠΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

Ο Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου, θ υπ’ αρικμ. ςυςτθμ. ……….  διακιρυξθ του ςχετικοφ 

διαγωνιςμοφ και θ υπ’ αρικμ. ςυςτθμ. ……. κατατεκείςα προςφορά του προμθκευτι 

αποτελοφν ςυμπλθρωματικά τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ςυμβατικά τεφχθ. Σε περίπτωςθ 

αςάφειασ ι διαφορετικισ ρφκμιςθσ μεταξφ των ςυμβατικϊν τευχϊν, θ ςειρά 

προτεραιότθτασ και ιςχφοσ είναι θ ακόλουκθ: 

1. Θ ςφμβαςθ. 2. Θ Διακιρυξθ με τα παραρτιματά τθσ 3. Τυχόν ςυμπλθρωματικζσ 

πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ που κα παραςχεκοφν από τθν ανακζτουςα αρχι 4. Θ 

τεχνικι και οικονομικι προςφορά του αναδόχου.  

Για τα κζματα που κακορίηονται ςτθν παροφςα, κανζνα ςυναφζσ κείμενο ι ζγγραφο ι 

ςτοιχείο προχπάρχον αυτισ δεν ζχει οποιαδιποτε ιςχφ ι μπορεί να λθφκεί υπϋ όψθ για τθν 

ερμθνεία των όρων τθσ παροφςασ, εκτόσ αν ρθτϊσ κακορίηεται διαφορετικά ςτθ παροφςα 

ςφμβαςθ. 

Αντίκλθτοσ του προμθκευτι, ςτον οποίο μποροφν να γίνονται όλεσ οι κοινοποιιςεισ από 

τθν Ανακζτουςα Αρχι προσ τον Ανάδοχο ορίηεται με τθν παροφςα ο/θ……………….. κ. , ΤΚ 

…………….. τθλ: 210 ……………… , fax 210 …………….., 210 …………………  

Θ κοινοποίθςθ εγγράφων από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτον προμθκευτι κα γίνεται 

ταχυδρομικά ςτθ διεφκυνςθ αυτι ι με φαξ. 

ΑΡΘΡΟ 11. ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Ο Ρρομθκευτισ  και θ Ανακζτουςα Αρχι κα προςπακοφν να ρυκμίηουν κάκε διαφορά που 

τυχόν κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθν διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ 

που κα υπογραφεί, με βάςθ τθσ καλισ πίςτθσ και των ςυναλλακτικϊν θκϊν. 

Γηα νπνηαδήπνηε δηαθνξά αλαθύςεη από ηελ παξνύζα ζύκβαζε, αξκόδηα 

είλαη ηα  πνιηηηθά θαη/ή δηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα ηεο πεξηθέξεηαο Άξηαο. 

 





89 

 

ΣΕ ΡΛΣΤΩΣΘ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΩ ςυνετάγθ το παρόν ςε δφο πρωτότυπα, ζνα (1) ζλαβε ο 

προμθκευτισ και  ζνα (1)  θ Ανακζτουςα Αρχι. 

  

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ                                                                       Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

                                                                                                           ΣΟΤ Γ.Ν ΑΡΣΑ 
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