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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ   2018-002. 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ    ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ  ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ - ΤΙΜΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ :

1. « 5 (ΠΕΝΤΕ) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ- ΑΙΜΟΔΙΟΙΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ON-
LINE ΜΕΘΟΔΩΝ» προϋπολογισθείσας δαπάνης 75.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος
Φ.Π.Α, 

2. «ΥΠΕΡΗΧΟΣ  ΦΟΡΗΤΟΣ  ΜΕ  ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» προϋπολογισθείσας  δαπάνης
23.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α  

3. «ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ» προϋπολογισθείσας δαπάνης 55.000,00€ €
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α 

 Συνολικός Προϋπολογισμός: 153.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π. A

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ 

123.338,097 € ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ - ΤΙΜΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
 ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ :

(ΕΣΠΑ) Περιφερεια  Κεντρικής Μακεδονίας
Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊϊκόό  Ταμεϊόό 
Περϊφερεϊακήό ς Αναό πτυξής

mailto:promagpavlos@outlook.com




1.  «  5  (ΠΕΝΤΕ)  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  ΤΕΧΝΗΤΟΥ  ΝΕΦΡΟΥ  ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ»
-ΑΙΜΟΔΙΟΙΘΗΣΗΣ  ΚΑΙ  ON-LINE ΜΕΘΟΔΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΜΟΝΑΔΑ  ΝΕΦΡΟΥ»
προϋπολογισθείσας  δαπάνης  75.000,00€ συμπεριλαμβανομένου  του
αναλογούντος Φ.Π.Α, 

2.«ΥΠΕΡΗΧΟΣ  ΦΟΡΗΤΟΣ  ΜΕ  ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  ΓΙΑ
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ  ΚΛΙΝΙΚΗ» προϋπολογισθείσας  δαπάνης  23.000,00€
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α  

3.  «ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ  ΓΙΑ  ΤΟ
ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» προϋπολογισθείσας  δαπάνης  55.000,00€ €
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΤΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :

Α) 90 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για τα   « 5 (ΠΕΝΤΕ)
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  ΤΕΧΝΗΤΟΥ  ΝΕΦΡΟΥ  ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ»  -ΑΙΜΟΔΙΟΙΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ  ON-LINE ΜΕΘΟΔΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΜΟΝΑΔΑ  ΝΕΦΡΟΥ»  και  για  το
«ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» και
Β)  30 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για τον «ΥΠΕΡΗΧΟΣ
ΦΟΡΗΤΟΣ ΜΕ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ» 

ΤΡΟΠΟΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 
Εθνική Αντίστασης 161

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ANAΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ» 
Εθνική Αντίστασης 161

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Ανοικτός  Ηλεκτρονικός  Διαγωνισμός  για  την
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 25/05/2018
ΛΗΞΗ  ΧΡΟΝΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ημερομηνία:  22/06/2018 
Ημέρα:  Παρασκευή
Ώρα: 15:00 μ.μ

ΧΡΟΝΟΣ   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ  ΠΡΟ-
ΣΦΟΡΩΝ

Ημερομηνία: 28/06/2018
Ημέρα: Πέμπτη 
Ώρα: 10:00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα κεντρικής Μακεδονίας  

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊϊκόό  Ταμεϊόό 

Περϊφερεϊακήό ς Αναό πτυξής
Σελίδα 2





ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ» 
Εθνική Αντίστασης 161
Γραφείο Προμηθειών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
Ως συνημμένο παράρτημα Α΄.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ  ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 123.387,09 € 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ  ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 153.000,00 €

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
(ΑΡΘΡΟ 64 Ν. 4172/13) 

Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισο-
δήματος σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ.2 του Ν.
4172/13 (4%)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 180 ημέρες από την επομένη διενέργειας του
διαγωνισμού 

CPV 33100000-1 «Ιατρικές συσκευές»

ΕΝΤΑΞΗ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Το  Έργο  χρηματοδοτείται  από  το  Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της
Πράξης  με  τίτλο  :  Προμήθεια  ιατροτεχνολογι-
κού εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Θεσ-
σαλονίκης, στον Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ09Α
«Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και  κατα-
πολέμηση της φτώχειας -ΕΤΠΑ»  του Επιχειρη-
σιακού Προγράμματος  «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟ-
ΝΙΑΣ 2014-2020» 

Κωδικός Πράξης /MIS (ΟΠΣ) 5027405

Κωδικός ΣΑ ΕΠ0081

Κωδικός Εναρίθμου 2018ΕΠ00810034

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ» 
Εθνική Αντίστασης 161
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ» 

Ταχυδρομική διεύθυνση Εθνική Αντίστασης 161

Πόλη θεσσαλονίκη

Ταχυδρομικός Κωδικός 55 134

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS Κεντρικής   Μακεδονίας  

Τηλέφωνο 2313304464

Φαξ 2313304452

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  promagpavlos@outlook.com 

Αρμόδιος για πληροφορίες ΤΖΗΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 
και ανήκει στο Υπουργείο Υγείας. 

 Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Υγεία. 
Η σύμβαση ανατίθεται από το  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 
Στοιχεία Επικοινωνίας 
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης
Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Πράξης με τίτλο :  Προμήθεια ιατροτεχνοπλογικού εξοπλι-
σμού για το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας ΑΞΚ09Α «Προ-
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ώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας -ΕΤΠΑ»  του Επιχειρησιακού Προγράμμα-
τος  «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020»  (Κωδ. ΣΑ ΕΠ0081)

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ.
ενάριθ. Έργου 2018ΕΠ00810034)

Η σύμβαση περιλαμβάνει το υποέργο Νο 1  της Πράξης : «Προμήθεια ιατροτεχνοπλογικού εξοπλισμού για
το  Γενικό  Νοσοκομείον  Θςσσαλονίκης  «ΑΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ»  με  βάση  την  απόφαση  ένταξης  με  αρ.  πρωτ.
1346/20-03-2018 της ΕΥΔ «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020»   και έχει λάβει κωδικό MIS 5027405 

 Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται  από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης ) .

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια «ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙ
Α

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΧΩΡΙΣ  ΦΠΑ  ΣΕ
ΕΥΡΩ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΜΕ ΦΠΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

1 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  ΤΕΧΝΗΤΟΥ  ΝΕΦΡΟΥ
ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ» -ΑΙΜΟΔΙΟΙΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ON-
LINE ΜΕΘΟΔΩΝ

5 60.483,870 75.000

2 ΥΠΕΡΗΧΟΣ  ΦΟΡΗΤΟΣ  ΜΕ  ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

1 18.548,387 23.000

3 ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 

1 44.354,838 55.000

123.387,095 153.000

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) :  33100000-1 «Ιατρικές συσκευές»

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 153.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 123.387,095 €).
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1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

2. του  ν.  4497/13-11-2017  «Άσκηση  υπαίθριων  εμπορικών  δραστηριοτήτων,  εκσυγχρονισμός  της
επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»

3. του ν.  4314/2014 (Α'  265), “Α) Για τη  διαχείριση,  τον  έλεγχο και  την  εφαρμογή  αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007
(Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007 -2013»,

4. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

5. του  ν.  4250/2014  (Α'  74)  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  -  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομικών
Προσώπων  και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα-Τροποποίηση  Διατάξεων  του  π.δ.  318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

6. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

7. Του Ν. 4412/2016 άρθρο 347
8. Του  Ν. 4472/19-5-2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου ( άρθρο 332 παράγραφοι 17 και 18)

η εκδίκαση των ενστάσεων από την ΑΕΠΠ θα ξεκινήσει στις 26/06/2017.
9. του ν.  4129/2013 (Α’  52)  «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,  έτσι  όπως

τροποποιούμενος ισχύει σήμερα. 
10. του  ν.  4013/2011  (Α’  204)  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  και

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
11. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

12. του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών
13. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,.
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14. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
15. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
16. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 
17. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και

στοιχεία”, 
18. Το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”]
19. Το Ν. 4478/2017 άρθρο 87 (Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016) 
20. του  ν.  3310/2005  (Α'  30)  “Μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της  διαφάνειας  και  την  αποτροπή

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση
μετοχών  Ελληνικών  Ανωνύμων  Εταιρειών  που  μετέχουν  στις  διαδικασίες  ανάληψης  έργων  ή
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»1, της κοινής
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα
‘’Δικαιολογητικά  για  την  τήρηση  των  μητρώων  του  ν.3310/2005,  όπως  τροποποιήθηκε  με  το
ν.3414/2005’’,  καθώς  και  της  απόφασης  του  Υφυπουργού  Οικονομίας  και  Οικονομικών  με
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες
εταιρίες”,

21. της  με  αρ.  Π1/2390/16.10.2013  (Β'  2677)  Απόφασης  του  Υπουργού  Ανάπτυξης  και
Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

22. της  με  αρ.  57654  (Β’  1781/23.5.2017)  Απόφασης  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης
«Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

23. της  με  αρ.  56902/215  (Β'  1924/2.6.2017)  Απόφασης  του Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης
«Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

24. Το Π.Δ/μα 39/4-5-2017 (ΦΕΚ 64) «Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

25. Της με αριθμ. 2203/2-6-2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας. 
26. Αριθ.  απόφ.  158/2016  Έγκρισης  “Τυποποιημένου  Εντύπου  Υπεύθυνης  Δήλωσης”  (ΤΕΥΔ)  του

άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147),  για διαδικασίες  σύναψης δημόσιας σύμβασης
κάτω των ορίων των οδηγιών.

27. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ  ΟΔΗΓΙΑ  15  (ΑΔΑ:ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ)   «ΟΔΗΓΙΕΣ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ  ΓΙΑ  ΤΟ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 79 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Ν. 4412/2016»

28. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 23 (Απόφαση 3/24-01-2018 της Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων
Συμβάσεων)(ΑΔΑ:Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε)

29. Το υπ’αριθμ. 22223/20-6-2017 έγγραφο της 4ΗΣ ΥΠΕ Μακεδονίας & Θράκης, με το οποίο μας διαβί-
βασε το υπ’αριθμ. πρωτ. 1192/30-05-2017 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας  Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

1
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Μονάδα Στρατηγικού & Σχεδιασμού με θέμα: « Αποστολή Δελτίων εξειδίκευσης Δράσεων Τομέας
Υγείας στο Περιφεριακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020»

30. Η υπ’ αριθμ. 562/15-06-2017 Πράξη της Διοικήτριας του Νοσοκομείου ορισμού επιτροπής   τεχνι-
κών προδιαγραφών 

31. Το υπ’ αριθμ. 10742/02-08-2017  Πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών και τεχνοοικονομικής μελέτης
32. Tο υπ. αριθμ. 11984/05-09-2017 email ΕΣΗΔΗΣ – Τμήμα Διαβουλεύσεων που αφορά το αποτέλε-

σμα της Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για «ΕΝΟΣ (1) ΦΟΡΗΤΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΜΕ
ΚΕΦΑΛΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΦΛΕΒΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΛΕΒΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΦΡΟ-
ΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ»  για το Νοσοκομείο

33. Το υπ’ αριθμ. 15045/03-11-2017 τροποποιημένο πρακτικό τεχνικών  προδιαγραφών και τεχνοοικο-
νομικής μελέτης

34. Η υπ’ αριθμ. 15194/06-11-2017 έκθεση σκοπιμότητας
35. Η υπ’αριθμ.  Β22/32η ΣΥΝ/24-11-2017 /(ΑΔΑ:6ΠΩ146906Ι-ΞΒΕ)  απόφαση Δ.Σ.  του Νοσοκομείου

σχετικά με την έγκριση πρακτικού τεχνικων προδιαγραφων και έκθεσης 
36. Το Π.Δ Αριθ. 106(ΦΕΚ 173/Α/2014  «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» 

37. Η υπ’ αριθμ. 564/15-06-2017 Πράξη της Διοικήτριας του Νοσοκομείου ορισμού επιτροπής   τεχνι-
κών προδιαγραφών 

38. Το υπ’ αριθμ. 10742/02-08-2017  Πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών και τεχνοοικονομικής μελέτης
39. Tο υπ. αριθμ. 11980/05-09-2017 email ΕΣΗΔΗΣ – Τμήμα Διαβουλεύσεων που αφορά το αποτέλε-

σμα της Δημόσιας  Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για  «5 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡ-
ΣΗΣ»  για το Νοσοκομείο

40. Το υπ’ αριθμ. 14035/12-10-2017 έγγραφο της επιτροπής  τεχνικών προδιαγραφών και τεχνοοικονο-
μικής μελέτης

41. Η υπ’ αριθμ. 15192/06-11-2017 έκθεση σκοπιμότητας
42. Η υπ’αριθμ. Β21/32η ΣΥΝ/24-11-2017 (ΑΔΑ:ΩΟΠΦ469Ι-ΩΗΕ) απόφαση Δ.Σ. του Νοσοκομείου σχε-

τικά με την έγκριση πρακτικού τεχνικων προδιαγραφων και έκθεσης 
43. Η υπ’ αριθμ. 563/15-06-2017 Πράξη της Διοικήτριας του Νοσοκομείου ορισμού επιτροπής   τεχνι-

κών προδιαγραφών 
44. Το υπ’ αριθμ. 9356/30-06-2017  Πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών και τεχνοοικονομικής μελέτης
45. Tο υπ. αριθμ. 10482/26-07-2017 email ΕΣΗΔΗΣ – Τμήμα Διαβουλεύσεων που αφορά το αποτέλε-

σμα της Δημόσιας  Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για  ««ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» για το Νοσοκομείο

46. Το υπ’ αριθμ. 12404/14-09-2017 Τροποποιημένο Πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών και τεχνοοικο-
νομικής μελέτης

47. Η υπ’ αριθμ. 15193/06-11-2017 έκθεση σκοπιμότητας
48. Η υπ’αριθμ. Β20/32η ΣΥΝ/24-11-2017 /(ΑΔΑ:ΩΑΧΕ46906Ι-Η35) απόφαση Δ.Σ. του Νοσοκομείου  

σχετικά με την έγκριση πρακτικού τεχνικων προδιαγραφων και έκθεσης 
49. Την με αρ. πρωτ.Α4γ/Γ.Π.2108/22-01-2018  έγκριση σκοπιμότητας του Υπουργείου Υγείας 
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50. Η με αρ. πρωτ 1346/20-3-2018  ένταξης της Πράξης «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού
για Γενικό Νοσοκομείο Άγιος Παύλος»  με Κωδικό ΟΠΣ 5027405 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

51. Η με αρ.πρωτ.43194/20-04-2014 απόφαση Υπουργού Οικονομίας  και  Ανάπτυξης περί έγκρισης
ένταξης /τροποποίησης στο ΠΔΕ  2018 στη ΣΑΕ 0081 (ΑΔΑ:Ψ0ΩΜ465ΧΙ8-000)

52. Η με την με αριθμ. Πρωτ.8102/23-05-2018 προέγκριση  (ΑΑ-εκδ.υποεκδ) 3971 - 1.0 /21/05/ 2018
(Έγκριση Διακήρυξης για το υποέργο  "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕ-
ΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ " με Α/Α 1  της πράξης με κωδικό ΟΠΣ:5027405)

53. Η υπ’αριθμ.  Β1/14η ΣΥΝ/23-05-2018 /(ΑΔΑ:6ΩΔΖ46906Ι-ΔΕΥ))  απόφαση Δ.Σ.  του Νοσοκομείου  
σχετικά με την έγκριση του τεύχους διακήρυξης και της έγκρισης διενέργειας της με αριθ. . 2018-
002 Διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την προ-
μήθεια «ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ»  CPV: 33100000-1 με συνολικό Προϋπολογισμό 153.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του
αναλογούντος Φ.Π.A.σε εφαρμογή του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής
Μακεδονίας 2014-2020(ΕΣΠΑ)

   σε  εκτέλεση  των  ανωτέρω  νόμων  εκδοθεισών  κανονιστικών  πράξεων,  των  λοιπών  διατάξεων  που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του
συνόλου  των  διατάξεων  του  ασφαλιστικού,  εργατικού,  κοινωνικού,  περιβαλλοντικού  και  φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά
παραπάνω.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των ηλεκτρονικών προσφορών είναι η : 22-06-2018
Ημέρα:  Παρασκευή Ώρα: 15:00 μμ
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής έντυπων  προσφορών είναι η : 27/06/2018 
Ημέρα:  Τετάρτη Ώρα: 14:30
    Η  διαδικασία  θα  διενεργηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.),  μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω
συστήματος, την 28/06/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11 :00 π.μ. 

1.6 Δημοσιότητα

Α .Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Το  πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  Διακήρυξης  καταχωρήθηκε  ακόμη  και  στη  διαδικτυακή  πύλη  του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http  ://  www  .  promitheus  .  gov  .  gr  ,.

Η  προκήρυξη  (περίληψη  της  παρούσας  Διακήρυξης)  όπως  προβλέπεται  στην  περίπτωση  16  της
παραγράφου  4  του  άρθρου  2  του  Ν.  3861/2010,  αναρτήθηκε  στο  διαδίκτυο,  στον  ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 
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Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί  στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση
(URL) :  www.promagpavlos@outlook.com  στην διαδρομή : Ανακοινωσεις-> Προμήθειες ->Προκηρύξεις
διαγωνισμών ->EΣΠΑ 2014-2020.

 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ     

1. Ημερήσια τοπική Θεσσαλονίκης 

2. Επτά ημέρες Θεσσαλονίκη

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη  των  δημοσιεύσεων  στον  Ελληνικό  Τύπο  βαρύνει  το  ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 
1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις
υποχρεώσεις  τους που απορρέουν από τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής  και
εργατικής  νομοθεσίας,  που  έχουν  θεσπιστεί  με  το  δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές
συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες
απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  Χ  του  Προσαρτήματος  Α  του  ν.  4412/2016.  Η  τήρηση  των  εν  λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και  βεβαιώνεται  από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και
της αρμοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης,
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα:

 Η  με  αριθμ.  2018-002.(Αρ.  Συστήματος:  57897)  προκήρυξη  σύμβασης,  όπως  αυτή  έχει  έχει
δημοσιευτεί  στην  πλατφόρμα  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ. 

       «Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης» (ΤΕΥΔ) 

       Η παρούσα Διακήρυξη  με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

       οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά
με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

       το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες  οι  ανταλλαγές  πληροφοριών,  ιδίως  η  ηλεκτρονική  υποβολή,  εκτελούνται  με  τη  χρήση  της
πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ),  μέσω  της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 12 ημέρες πριν την
καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών  και  απαντώνται  αντίστοιχα  στο  δικτυακό  τόπο  του
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής
συμπληρωματικών  πληροφοριών  –  διευκρινίσεων   υποβάλλονται  από  εγγεγραμμένους   στο  σύστημα
οικονομικούς  φορείς,  δηλαδή  από  εκείνους  που  διαθέτουν  σχετικά  διαπιστευτήρια  που  τους  έχουν
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των
ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με
άλλο  τρόπο  είτε  το  ηλεκτρονικό  αρχείο  που  τα  συνοδεύει  δεν  είναι  ψηφιακά  υπογεγραμμένο,  δεν
εξετάζονται. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6)  ημέρες  πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την
παραλαβή των προσφορών, 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
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Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα . 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι  προσφορές  και  τα  περιλαμβανόμενα  σε  αυτές  στοιχεία  συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  (άρθρο 92 του Ν. 4412/2016) 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). ( Άρθρο 80, παρ.10 του ν. 4412/2016)

Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις  διατάξεις  της εθνικής νομοθεσίας είτε από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Ενημερωτικά φυλλάδια και άλλα  έντυπα – εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο  μπορούν να
υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική, αναφέρονται
στο Παράρτημα Ι (όπως π.χ. το βιβλιάριο συντήρησης και επισκευών ανά όχημα) 

Κάθε  μορφής  επικοινωνία  με  την  αναθέτουσα  αρχή,  καθώς  και  μεταξύ  αυτής  και  του  αναδόχου,  θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι  εγγυητικές  επιστολές  των  παραγράφων  2.2.2  και  4.1.  εκδίδονται  από  πιστωτικά  ιδρύματα  που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-
μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με
γραμμάτιο  παρακατάθεσης  χρεογράφων  στο  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων,  τα  τοκομερίδια  ή
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η
εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές  επιστολές εκδίδονται  κατ’  επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο
δε  εκδότης  παραιτείται  του  δικαιώματος  της  διαιρέσεως και  της  διζήσεως,  και  ββ)  ότι  σε  περίπτωση
κατάπτωσης αυτής,  το ποσό της κατάπτωσης  υπόκειται  στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  η) τα
στοιχεία  της  σχετικής  διακήρυξης  και  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών  του
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διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από
τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά
από  απλή  έγγραφη  ειδοποίηση  εκείνου  προς  τον  οποίο  απευθύνεται  και  ια)  στην  περίπτωση  των
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης , τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 
Οι εγγυητικές επιστολές θα συνταχθούν σύμφωνα με τα Υποδείγματα στο Παράρτημα VII της παρούσας.
Η  αναθέτουσα  αρχή  επικοινωνεί  με  τους  εκδότες  των  εγγυητικών  επιστολών  προκειμένου  να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 
1. Δικαίωμα  συμμετοχής  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης  έχουν  φυσικά  ή  νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ)  τρίτες  χώρες  που  έχουν  υπογράψει  και  κυρώσει  τη  ΣΔΣ,  στο  βαθμό  που  η  υπό ανάθεση  δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  προσωρινών  συμπράξεων,  δεν
απαιτείται  να  περιβληθούν  συγκεκριμένη  νομική  μορφή  για  την  υποβολή  προσφοράς.  Ωστόσο,  σε
περίπτωση που η προμήθεια κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφόσον
το  θεωρήσει  αναγκαίο  για  την  ικανοποιητική  εκτέλεση  της  Σύμβασης,  να  ζητήσει  από  την  ένωση  να
περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή και η ένωση στην περίπτωση αυτή υποχρεούται να το πράξει. 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. (άρθρο 19 παρ. 4 του Ν. 4412/2016) 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής (άρθρο 72 του Ν. 4412/2016)
2.2.2.1.  Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους  συμμετέχοντες  οικονομικούς  φορείς  (προσφέροντες),   εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής,  που
ανέρχεται στο ποσό ίσο με το 2% του προϋπολογισμού  κάθε τμήματος του έργου προ ΦΠΑ ( σύμφωνα με
το συνημμένο υπόδειγμα της διακήρυξης)

Συγκεκριμένα,  το  ύψος  της  εγγυητικής  επιστολής  συμμετοχής  για  κάθε  τμήμα  του  ιατροτεχνολογικού
εξοπλισμού :
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1 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  ΤΕΧΝΗΤΟΥ  ΝΕΦΡΟΥ
ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ»  -ΑΙΜΟΔΙΟΙΘΗΣΗΣ  ΚΑΙ  ON-LINE
ΜΕΘΟΔΩΝ

1.209,677€

2 ΥΠΕΡΗΧΟΣ  ΦΟΡΗΤΟΣ  ΜΕ  ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

370,967€

3 ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 887,096€

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων,  η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει  και  τον όρο ότι  η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος  της  προσφοράς  του άρθρου 2.4.5  της  παρούσας,  ήτοι  μέχρι  22-01-2019  ,  άλλως η  προσφορά
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

2.2.2.2. Η  εγγύηση  συμμετοχής  επιστρέφεται  στον  ανάδοχο  με  την  προσκόμιση  της  εγγύησης  καλής
εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες , σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α'
171). 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού (άρθρο 73 του Ν. 4412/2016) 
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι
από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους (άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016)  : 

α)  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2  της  απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  24ης  Οκτωβρίου  2008,  για  την  καταπολέμηση  του  οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997,  σ.  1)  και  στην  παράγραφο  1  του  άρθρου  2  της  απόφασης-πλαίσιο  2003/568/ΔΕΥ  του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της  31.7.2003,  σ.  54),  καθώς  και  όπως  ορίζεται  στην  κείμενη  νομοθεσία  ή  στο  εθνικό  δίκαιο  του
οικονομικού φορέα, 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα κεντρικής Μακεδονίας  

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊϊκόό  Ταμεϊόό 

Περϊφερεϊακήό ς Αναό πτυξής
Σελίδα 16





γ) απάτη,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  την  προστασία  των  οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002,  για  την  καταπολέμηση  της  τρομοκρατίας  (ΕΕ  L 164  της  22.6.2002,  σ.  3)  ή  ηθική  αυτουργία  ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας,  όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της  26ης  Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού
συστήματος για  τη νομιμοποίηση  εσόδων από παράνομες  δραστηριότητες  και  τη  χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ  L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ  L 101 της 15.4.2011, σ.  1),  η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική  απόφαση  είναι  μέλος  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου  του  ή  έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και
IKE  ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών  εταιρειών,  η  υποχρέωση  του  προηγούμενου  εδαφίου   αφορά  κατ’
ελάχιστον στους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχι-
στον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητι-
κού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφα-
ση. 

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  και  αυτό  έχει  διαπιστωθεί  από  δικαστική  ή  διοικητική  απόφαση  με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική
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νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Δεν  αποκλείεται  ο  προσφέρων  οικονομικός  φορέας,  όταν  έχει  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  του  είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων,
κατά  περίπτωση,  των  δεδουλευμένων  τόκων  ή  των  προστίμων  είτε  υπαγόμενος  σε  δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους. 

2.2.3.3.    Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την
παράγραφο  2.2.3.2,  θα  ήταν  σαφώς  δυσανάλογος,  ιδίως  όταν  μόνο  μικρά  ποσά  των  φόρων  ή  των
εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  δεν  έχουν  καταβληθεί  ή  όταν  ο  οικονομικός  φορέας  ενημερώθηκε
σχετικά με  το ακριβές  ποσό που  οφείλεται  λόγω αθέτησης  των  υποχρεώσεών  του όσον  αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να
λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν.  4412/2016, πριν από την
εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  (Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα περιλαμβάνεται ΤΕΥΔ καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.)

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε)  εάν  μία  κατάσταση  στρέβλωσης  του  ανταγωνισμού  από την  πρότερη  συμμετοχή  του  οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης
στο  πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,  προηγούμενης  σύμβασης  με  αναθέτοντα  φορέα  ή
προηγούμενης  σύμβασης  παραχώρησης  που  είχε  ως  αποτέλεσμα  την  πρόωρη  καταγγελία  της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 
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(ζ)  εάν  έχει  κριθεί  ένοχος  σοβαρών  ψευδών  δηλώσεων  κατά  την  παροχή  των  πληροφοριών  που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας, 

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  ή  να  παράσχει  εξ  αμελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες  που
ενδέχεται  να  επηρεάσουν ουσιωδώς τις  αποφάσεις  που αφορούν τον αποκλεισμό,  την επιλογή ή την
ανάθεση, 

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο
εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και
τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας 

2.2.3.5.  Ο προσφέρων αποκλείεται  σε οποιοδήποτε χρονικό  σημείο  κατά τη διάρκεια  της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του,
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις 

2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα
που  έλαβε  επαρκούν  για  να  αποδείξουν  την  αξιοπιστία  του,  παρότι  συντρέχει  ο  σχετικός  λόγος
αποκλεισμού  (αυτoκάθαρση).  Εάν  τα  στοιχεία  κριθούν  επαρκή,  ο  εν  λόγω  οικονομικός  φορέας  δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς  αξιολογούνται  σε  συνάρτηση  με  τη  σοβαρότητα  και  τις  ιδιαίτερες  περιστάσεις  του  ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις,  με  αμετάκλητη  απόφαση,  σε  εθνικό  επίπεδο,  από  τη  συμμετοχή  σε  διαδικασίες  σύναψης
σύμβασης  ή ανάθεσης  παραχώρησης  δεν μπορεί  να  κάνει  χρήση της ανωτέρω δυνατότητας  κατά  την
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 παρ. 7).

2.2.3.7. Η  απόφαση  για  την  διαπίστωση  της  επάρκειας  ή  μη  των  επανορθωτικών  μέτρων  κατά  την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.
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2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής  δραστηριότητας (άρθρο  75 παρ.  2 ν.
4412/2016)

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι  εγγεγραμμένοι  σε  ένα  από  τα  επαγγελματικά  ή  εμπορικά  μητρώα  που  τηρούνται  στο  κράτος
εγκατάστασής  τους  ή  να  ικανοποιούν  οποιαδήποτε  άλλη  απαίτηση  ορίζεται  στο  Παράρτημα  XI  του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι  σε  αντίστοιχα  επαγγελματικά  ή  εμπορικά  μητρώα.  Οι  εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα
οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να  είναι  εγγεγραμμένοι  στο  Βιοτεχνικό  ή  Εμπορικό  ή  Βιομηχανικό
Επιμελητήριο. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και  χρηματοοικονομική  επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται  να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών στον τομέα
δραστηριοτήτων  που αποτελεί το αντικείμενο της Σύμβασης, για τρεις (3) τελευταίες  οικονομικές χρήσεις
κατ’  ανώτατο όριο,  συναρτήσει  της  ημερομηνίας  δημιουργίας  του Οικονομικού  Φορέα ή έναρξης  των
δραστηριοτήτων τους, ίσο ή ανώτερο του προϋπολογισμού δημοπράτησης.

Σε  περίπτωση  δε  Ένωσης  εταιρειών/Κοινοπραξίας  η  συγκεκριμένη  ελάχιστη  προϋπόθεση  μπορεί  να
καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη της Ένωσης-Κοινοπραξίας.

2.2.6  Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

α) κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών, να έχουν εκτελέσει προμήθειες εξοπλισμού ανάλογες
με την σπουδαιότητα, πολυπλοκότητα και το μέγεθος της δημοπρατούμενης προμήθειας , αθροιστικά γα
τα τρία έτη ή μεμονωμένα,  αξίας  τουλάχιστον  ίση  προς  το 100% του προϋπολογισμού της παρούσας
διακήρυξης.  Η  παραπάνω  τεχνική-  επαγγελματική  ικανότητα  σε  περίπτωση  ενώσεων  προμηθευτών  ή
κοινοπραξίας  προμηθευτών  θα  καλύπτεται  αθροιστικά  από  όλα  τα  μέλη  της  Ένωσης-  Κοινοπραξίας,
υπολογιζόμενης  της  συμμετοχής  κάθε  μέλους  ανάλογα  με  το  ποσοστό  συμμετοχής  του  στην  Ενωση-
Κοινοπραξία

 β)  να  διαθέτουν  το  σύνολο  των  αδειών  /  πιστοποιητικών  κλπ.  που  απαιτούνται  και  αναγράφονται
αναλυτικά στο κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης.   

2.2.7  Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Όλοι οι  συμμετέχοντες υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουν σύστημα ποιότητας ΕΝ  ISO 9001 ή ΕΝ  ISO
13485, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών  προϊόντων  και ΕΝ ISO 13485 με πεδίο
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πιστοποίησης  την  τεχνική  υποστήριξη  ιατροτεχνολογικών  προϊόντων   ή  άλλο  ανάλογα  συστήματα
ποιότητας.

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της
παραγράφου  2.2.6),  να  στηρίζονται  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων,  ασχέτως  της  νομικής  φύσης  των
δεσμών  τους  με  αυτούς.  Στην  περίπτωση  αυτή,  αποδεικνύουν  ότι  θα  έχουν  στη  διάθεσή  τους  τους
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων
στηρίζονται. 

Υπό τους  ίδιους  όρους  οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  μπορούν  να  στηρίζονται  στις  ικανότητες  των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.(άρθρο 78 παρ. 1 του Ν. 4412/2016).

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) όπως δίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

  οι  προσφέροντες  υποβάλλουν  μαζί  με  την  προσφορά  τους,  εγκαίρως  και  προσηκόντως,  επί  ποινή
αποκλεισμού, υπογεγραμμένο το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του αρ. 79 παρ. 4 του
Ν. 4412/2016 (Α 147), το οποίο είναι μία ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, που έχει τις συνέπειες του ν.
1599/1986 (Α ́75) και  αποτελεί  προκαταρκτική  απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που
εκδίδουν  δημόσιες  αρχές  ή  τρίτα  μέρη,  επιβεβαιώνοντας  ότι  μέχρι  και  την  ημέρα  υποβολής  της
προσφοράς του : α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα
σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6  της παρούσης,  Το ΤΕΥΔ   καταρτίζεται βάσει
του  τυποποιημένου  εντύπου   του  Παραρτήματος  II και  συμπληρώνεται  από  τους  προσφέροντες
οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  της κατευθυντήριας οδηγίας 23 (Απόφαση 3/24-01-2018 της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων)(ΑΔΑ:Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε)

 Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον  καταστατικό  ή το πρακτικό  εκπροσώπησής  του  κατά  το  χρόνο υποβολής  της  προσφοράς  ή το
αρμοδίως  εξουσιοδοτημένο  φυσικό  πρόσωπο  να  εκπροσωπεί  τον  οικονομικό  φορέα  για  διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην  περίπτωση  υποβολής  προσφοράς  από  ένωση  οικονομικών  φορέων,  το  Τυποποιημένο  Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα (άρθρο 80 του Ν. 4412/2016) 
Α.  Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και  οι όροι και προϋποθέσεις  συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. ( άρθρο 104 παρ. 1 του Ν. 4412/2016)
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Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων,  σύμφωνα  με  την  παράγραφό  2.2.8.  της  παρούσας,  οι  φορείς  στην  ικανότητα  των  οποίων
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι
λόγοι αποκλεισμού  της παραγράφου  2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8).( Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016)

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον  ο  τελευταίος  δεν  πληροί  το  σχετικό  κριτήριο  επιλογής  ή  για  τον  οποίο  συντρέχουν  λόγοι
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4 (άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016)

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης,  η  οποία  διατίθεται  δωρεάν,  όπως  εθνικό  μητρώο  συμβάσεων,  εικονικό  φάκελο  επιχείρησης,
ηλεκτρονικό  σύστημα  αποθήκευσης  εγγράφων  ή  σύστημα  προεπιλογής.  
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. (άρθρο
79 παρ. 6 ν. 4412/2016).

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας,  από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα
ή  στα  πρόσωπα  που  έχουν  εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης  αποφάσεων  ή  ελέγχου  σε  αυτό  κατά  τα
ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας .  Επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου
αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει
την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου
οφείλει να καταβάλει εισφορές]. 

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης,  εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από
το οικείο  Πρωτοδικείο της έδρας  του οικονομικού φορέα,  το δε πιστοποιητικό ότι  δεν έχει  τεθεί  υπό
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη
θέσεως σε εκκαθάριση. 
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Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση,  από  υπεύθυνη  δήλωση  του  ενδιαφερομένου  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν  όλες  τις  περιπτώσεις  που  αναφέρονται  στις  παραγράφους  2.2.3.1  και  2.2.3.2  και  στην
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

γ) Για  τις  περιπτώσεις  του  άρθρου  2.2.3.2γ  της  παρούσας,  πιστοποιητικό  από  τη  Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν
οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα
δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

δ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο προσωρινός
ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες
στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του
νόμιμου εκπροσώπου τους]:

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από
το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία
των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία
αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από
την ημέρα υποβολής της προσφοράς.

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας
της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο
να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του
κάθε  μετόχου,  όπως  τα  στοιχεία  αυτά  είναι  καταχωρημένα  στο  βιβλίο  μετόχων  της  εταιρείας  με
ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το
οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις
τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της  δεν
έχει ονομαστικές μετοχές,  υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών
από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του
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διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών
και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία
Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά
τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί.

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να  αποδείξει
τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται
από την παρούσα διαδικασία.

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των
Υπουργών Ανάπτυξης και  Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’  1673)  «Δικαιολογητικά για την τήρηση των
μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».και

ε)  για  την παράγραφο 2.2.3.9.  υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού  φορέα ότι  δεν  έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

B.2. Για  την  απόδειξη  της  απαίτησης  του  άρθρου  2.2.4.  (απόδειξη  καταλληλόλητας  για  την  άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού  μητρώου  του  κράτους  εγκατάστασης.  Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγκατεστημένοι  σε
κράτος  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  προσκομίζουν  πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  αντίστοιχου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη  δήλωση  του  ενδιαφερομένου  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,
συμβολαιογράφου  ή αρμόδιου  επαγγελματικού  ή εμπορικού  οργανισμού  της χώρας  καταγωγής  ή  της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα  που  απαιτείται  για  την  εκτέλεση  του  αντικειμένου  της  υπό  ανάθεση  σύμβασης.
(Παράρτημα  XI Προσαρτήματος  Α ν.  4412/2016.  Για τους εγκατεστημένους  στην Ελλάδα οικονομικούς
φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση .)

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού 

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν
σχετική  βεβαίωση  άσκησης  επαγγέλματος,  από αρμόδια διοικητική  αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.

Β.3. Για  την  απόδειξη  της  Οικονομικής  επάρκειας  της  παραγράφου  2.2.5  οι  οικονομικοί  φορείς
προσκομίζουν:

-Ισολογισμούς  ή  Οικονομικές  Καταστάσεις  τριών  (3)  τελευταίων  χρήσεων  (κατ’  ανώτατο  όριο,
συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του)

Εάν  ο  οικονομικός  φορέας,  για  βάσιμο  λόγο,  δεν  είναι  σε  θέση  να  προσκομίσει  τα  ανωτέρω
δικαιολογητικά,  μπορεί  να  αποδεικνύει  την  οικονομική  και  χρηματοοικονομική  του  επάρκεια  με
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.
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Στην περίπτωση που η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας
όπου  είναι  εγκατεστημένος  ο  οικονομικός  φορέας.  Αντίγραφο  ή  απόσπασμα  του  ισολογισμού  της
επιχείρησης  των  τριών  (3)  τελευταίων  ετών,  στην  περίπτωση  που  η  δημοσίευση  των  ισολογισμών
απαιτείται  από  τη  νομοθεσία  της  χώρας  όπου  είναι  εγκατεστημένη  η  επιχείρηση.  Εάν  η  επιχείρηση
λειτουργεί  ή  ασκεί  επιχειρηματική  δραστηριότητα  σχετικά  με  την  αιτούμενη  προμήθεια,  για  χρονικό
διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών (3) ισολογισμών, υποβάλει τους ισολογισμούς,
εφόσον υπάρχουν, ή άλλα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό. Όσοι από το
νόμο δεν  έχουν  την  υποχρέωση δημοσίευσης  ισολογισμού,  θα  πρέπει  με  υπεύθυνη δήλωσή τους  να
δηλώνουν  τον  κύκλο  εργασιών  της  επιχείρησης,  συνυποβάλλοντας  νόμιμα  αντίγραφα  φορολογικών
δηλώσεων (φορολογίας εισοδήματος ή εκκαθαριστικών ΦΠΑ) για τα αντίστοιχα έτη.

Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση/Κοινοπραξία τα απαιτούμενα στην παρούσα
παράγραφο στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να  υποβάλλονται χωριστά όσα απαιτούνται για κάθε Μέλος της
Ένωσης/Κοινοπραξίας ή/και συγκεντρωτικά για την Ένωση/Κοινοπραξία όσα απαιτούνται.

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

Αναλυτικό κατάλογο, στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις, εντός ή/και εκτός Ελλάδος,
για  προμήθειες  εξοπλισμού  ανάλογες  με  την  σπουδαιότητα,  πολυπλοκότητα  και  το  μέγεθος  της
δημοπρατούμενης  προμήθειας   των  τριών  τελευταίων  ετών,  αθροιστικά  ή  μεμονωμένα,  είναι  ίση  ή
μεγαλύτερη του 100% του συνόλου της παρούσας δημοπράτησης.

Στον ανώτερο κατάλογο γίνεται ειδική μνεία για κάθε παράδοση: 

Α)του παραλήπτη του προσφερόμενου αγαθού, είτε εμπίπτει στο δημόσιο τομέα είτε στον ιδιωτικό τομέα,

Β)της ημερομηνίας παράδοσης,

Γ)της ποσότητας παράδοσης ανά ημερομηνία. 

Οι παραδόσεις αποδεικνύονται:

Α)Με βεβαιώσεις  καλής  εκτέλεσης  που  να  έχουν  εκδοθεί  ή  θεωρηθεί  από  την  αρμόδια αρχή  (εάν  ο
αποδέκτης είναι Δημόσια αρχή, υπέρ της οποίας πραγματοποιήθηκε η προμήθεια των προσφερόμενων
ειδών, ότι αυτή παραδόθηκε επιτυχώς και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύμβασης).

Β)Με τα αντίστοιχα παραστατικά πώλησης (Δελτίο αποστολής- Τιμολόγιο), εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός
φορέας,  ή  άλλο ανάλογο αποδεικτικό  στοιχείο  (π.χ.  βεβαίωση  αγοραστή ),  το  οποίο  αποδεικνύει  την
επιτυχή ολοκλήρωση της προμήθειας των προσφερόμενων ειδών .

Β.5.  Για την απόδειξη των  Προτύπων διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου  2.2.7 οι   οικονομικοί
φορείς  προσκομίζουν πιστοποιητικά επίσημου οργανισμού πιστοποίησης μεταφρασμένα στα ελληνικά και
νομίμως επικυρωμένα

Β.6. Για  την απόδειξη  της νόμιμης  σύστασης  και  εκπροσώπησης,  στις  περιπτώσεις  που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ.
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω
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έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών,
το/τα  πρόσωπο/α  που  δεσμεύει/ουν  νόμιμα  την  εταιρία  κατά  την  ημερομηνία  διενέργειας  του
διαγωνισμού  (νόμιμος  εκπρόσωπος,  δικαίωμα  υπογραφής  κλπ.),  τυχόν  τρίτοι,  στους  οποίους  έχει
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/
νόμιμου εκπροσώπου.

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους (άρθρο 83 ν. 4412/2016)
που  προβλέπονται  από  τις  εκάστοτε  ισχύουσες  εθνικές  διατάξεις  ή  διαθέτουν  πιστοποίηση  από
οργανισμούς  πιστοποίησης  που  συμμορφώνονται  με  τα  ευρωπαϊκά  πρότυπα  πιστοποίησης,  κατά  την
έννοια του Παραρτήματος  VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις
αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που
εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 

Η  πιστοποιούμενη  εγγραφή  στους  επίσημους  καταλόγους  από  τους  αρμόδιους  οργανισμούς  ή  το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  επίσημους  καταλόγους  απαλλάσσονται  από  την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση  δικαιολογητικά,  για  κάθε  οικονομικό  φορέα  που  συμμετέχει  στην  ένωση,  σύμφωνα  με  τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Β.9. Στην  περίπτωση  που  οικονομικός  φορέας  επιθυμεί  να  στηριχθεί  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. ( άρθρο 78 παρ. 1/
80 παρ. 1 ν. 4412/2016)

Σ’  αυτήν την περίπτωση θα πρέπει με την κατάθεση της τεχνικής προσφοράς να καταθέσει αντίγραφο
σύμβασης  που  έχει  συνάψει  μετά  τρίτων,  του  προμηθευτή  ευθυνόμενου  σε  κάθε  περίπτωση  εις
ολόκληρον  έναντι  της  αναθέτουσας  αρχής,  οι  οποίοι  θα  είναι  εξουσιοδοτημένοι  και  υπόχρεοι  για  τη
συντήρηση,  την  επισκευή  και  την  προμήθεια  των  αναγκαίων   ανταλλακτικών,  όπως  αναλυτικά
περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» της παρούσας. 

2.3. Κριτήρια Ανάθεσης  

2.3.1. Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο  Ανάθεσης  της  σύμβασης  είναι  η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά
αποκλειστικά  βάσει τιμής  
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2.3.2  Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών
Δεν ισχύει στην παρούσα διακήρυξη. 
2.3.3. Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί
Δεν ισχύει στην παρούσα διακήρυξη. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται  με βάση τις απαιτήσεις  που ορίζονται  στην παρούσα για το σύνολο της
προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας  ανά είδος .

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο.  Στην  προσφορά,  απαραιτήτως  πρέπει  να  προσδιορίζεται  η  έκταση και  το  είδος  της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής  . (Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016)

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 
Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά,  μέσω της διαδικτυακής
πύλης  www.promitheus.gov.gr  του  ΕΣΗΔΗΣ,  μέχρι  την  καταληκτική  ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζει  η
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον
ν.4412/2016,  ιδίως  άρθρα  36  και  37  και  την  Υπουργική  Απόφαση  αριθμ.  56902/215  «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκρι-
μένη προηγμένη ηλεκτρονική  υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική  υπογραφή που υποστηρίζεται  από
εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης,
ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λε-
πτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. 
2.4.2.2. Ο  χρόνος  υποβολής  της  προσφοράς  και  οποιαδήποτε  ηλεκτρονική  επικοινωνία  μέσω  του
συστήματος  βεβαιώνεται  αυτόματα  από  το  σύστημα  με  υπηρεσίες  χρονοσήμανσης,  σύμφωνα  με  τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα  υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.  Σε περιπτώσεις  τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ,  η αναθέτουσα
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. ( Πρβλ άρθρο 37 παρ. 4
του ν. 4412/2016)
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2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 

(α)  έναν  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  –Τεχνική  Προσφορά»  στον  οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς  του  που  έχουν  εμπιστευτικό  χαρακτήρα,(  άρθρο  11,  παρ.  1.11  της  ως  άνω  υπουργικής
απόφασης) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας
χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική
δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν  χαρακτηρίζονται  ως εμπιστευτικές  πληροφορίες  σχετικά με  τις  τιμές  μονάδος,  τις  προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας
τις  αντίστοιχες  ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του  συστήματος.  Στην  συνέχεια  το  σύστημα  παράγει  τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου
ηλεκτρονικού  αρχείου  pdf (το  οποίο  θα  υπογραφεί  ηλεκτρονικά)  πρέπει  να  ταυτίζονται.  Σε  αντίθετη
περίπτωση  το  σύστημα  παράγει  σχετικό  μήνυμα  και  ο  προσφέρων  καλείται  να  παράγει  εκ  νέου  το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf]  

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος,
όπως περιγράφεται παρακάτω:

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο,
φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη  ψηφιακή  υπογραφή σκληρής  αποθήκευσης,  χωρίς  να  απαιτείται
θεώρηση γνησίου της υπογραφής.

Από  το  Σύστημα  εκδίδεται  ηλεκτρονική  απόδειξη  υποβολής  προσφοράς,  η  όποια  αποστέλλεται  στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Εντός  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών  από  την  ηλεκτρονική  υποβολή  των  ως  άνω  στοιχείων  και
δικαιολογητικών  προσκομίζονται  υποχρεωτικά  από  τον  οικονομικό  φορέα  στην  αναθέτουσα  αρχή,  σε
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται
να  προσκομισθούν  σε  πρωτότυπη  μορφή  σύμφωνα  με  τον  ν.  4250/2014.  Τέτοια  στοιχεία  και
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν
εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που
φέρουν  τη  Σφραγίδα  της  Χάγης  (Apostille).Δεν  προσκομίζονται  σε  έντυπη  μορφή  στοιχεία  και
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται
από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
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Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά την διάρκεια της διαδικασίας,  να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν  (άρθρο 93 περ. α του ν. 4412/2016):

α Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 79 του
ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα
άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα II). 

Το εν λόγω πρότυπο συμπληρώνεται από τον υποψήφιοι οικονομικό φορέα, εξάγεται, αποθηκεύεται και
υποβάλλεται  ηλεκτρονικά  μέσω της  διαδικτυακής  πύλης  www  .  promitheus  .  gov  .  gr   του  ΕΣΗΔΗΣ από την
ηλεκτρονική  διεύθυνση  –  https  ://  ec  .  europa  .  eu  /  growth  /  tools  -  databases  /  espd  /  filter  ?  lang  =  el  ,  ενώ
πληροφορίες  για  τη  συμπλήρωσή  του  αναγράφονται  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση:
[http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_470
3_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop
%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61]

Η  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  προσκομίζεται  σε  έντυπη  μορφή  (πρωτότυπο)  εντός  τριών  (3)
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική  υποβολή.  (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ) 

Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  υποβάλλουν  το  ΤΕΥΔ  για  κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

2.4.3.2 H τεχνική  προσφορά  θα  πρέπει  να  καλύπτει  όλες  τις  απαιτήσεις  της  διακήρυξης  και  τις
προδιαγραφές  αυτής,  που  έχουν  τεθεί  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή  περιγράφοντας  ακριβώς  πώς  οι
συγκεκριμένες  απαιτήσεις  και  προδιαγραφές  πληρούνται.  Περιλαμβάνει  ιδίως  τα  έγγραφα  και
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση
το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού στο φάκελο της τεχνικής τους προσφοράς
τον  Πίνακα Συμμόρφωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ), που να ανταποκρίνεται αναλυτικά στους όρους των τεχνικών
προδιαγραφών  ανά  παράρτημα,  κεφάλαιο  και  παράγραφο,  με  αναλυτική  και  σαφή  επισήμανση  των
σημείων συμφωνίας, απόκλισης ή τυχόν πρόσθετων δυνατοτήτων πέραν των προδιαγραφών, καθώς και
παραπομπή στο αντίστοιχο σημείο της Τεχνικής προσφοράς προς τεκμηρίωση, ώστε να είναι δυνατή η
επακριβής σύγκριση και αξιολόγηση των προσφορών. 

Αναλυτικά ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ συμπληρώνεται σύμφωνα με τις κάτωθι οδηγίες:

Στη  στήλη  «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ»  περιγράφονται  αναλυτικά  οι  αντίστοιχοι  τεχνικοί  όροι,  υποχρεώσεις  ή
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επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» πρέπει να  συμπληρωθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο η λέξη «ΝΑΙ» ή αριθμός
όπου απαιτείται. Η «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» είναι απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη. Προσφορές
που δεν καλύπτουν πλήρως τους απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Στη  στήλη  «ΑΠΑΝΤΗΣΗ»  σημειώνεται  η  απάντηση  του  αναδόχου  που  έχει  τη  μορφή  ΝΑΙ/ΟΧΙ  εάν  η
αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την
ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί
απόδειξη  πλήρωσης  της  προδιαγραφής  και  η  αρμόδια  Επιτροπή  έχει  την  υποχρέωση  ελέγχου  και
επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης (ιδιαίτερα αν αυτή αποτελεί ελάχιστη).

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το
οποίο  θα  περιλαμβάνει  αριθμημένα  Τεχνικά  Φυλλάδια  κατασκευαστών  ή  αναλυτικές  τεχνικές
προδιαγραφές  του  εξοπλισμού  ,  υποστήριξης  κ.λ.π.  που  κατά  την  κρίση  του  υποψηφίου  Αναδόχου
τεκμηριώνουν  τα  στοιχεία  των  Πινάκων  Συμμόρφωσης.  Στην  αρχή  του  Παραρτήματος  καταγράφεται
αναλυτικός πίνακας των περιεχομένων του.

Είναι ιδιαίτερη επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το
δυνατόν συγκεκριμένες ( π.χ. τεχν. Φυλλάδιο 3, σελ. 4 παράγραφος 4). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή
στη  σχετική  αναφορά,  τεχνική  κλπ.  θα  υπογραμμιστεί  το  σημείο  που  τεκμηριώνει  τη  συμφωνία  ή
υπερκάλυψη  και  θα  σημειωθεί  η  αντίστοιχη  παράγραφος  του  Πίνακα  Συμμόρφωσης  στην  οποία
καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή ( π.χ. Προδ. 4.3)

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των Πινάκων Συμμόρφωσης και η παροχή
όλων των πληροφοριών που ζητούνται. 

Η αρμόδια επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους στοιχεία κατά την αξιολόγηση
των τεχνικών προσφορών. 

Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», για έστω και έναν από τους όρους στον
πίνακα συμμόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο σχετικό όρο. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν  (άρθρο 58 του ν. 4412/2016)

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης,  όπως
ορίζεται κατωτέρω και  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙV της διακήρυξης: 

Α. Τιμές

Η τιμή των υπό προμήθεια ειδών  δίνεται σε ευρώ/ανά τεμάχιο
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[Αν  στο  ηλεκτρονικό  σύστημα  δεν  μπορεί  να  αποτυπωθεί  αναλυτικά  η  οικονομική  προσφορά,  ο
προσφέρων  θα  επισυνάψει  στον  (υπο)φάκελο  “οικονομική  προσφορά”  την  ηλεκτρονική  οικονομική
προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα
που υπάρχει στο Παράρτημα V της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.]

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. (παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016)

Ειδικότερα:

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής,  καθώς και  κάθε  συμπληρωματικής σύμβασης  υπέρ της Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).

β) Χαρτόσημο 3%  επί της κράτησης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και ΟΓΑ 20% επί της κράτησης του χαρτοσήμου.

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων της
αρχικής  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης  υπέρ  της  Αρχής  Εξέτασης  Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .

δ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.  Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα  αρχή  στο  όνομα  και  για  λογαριασμό  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Δημοσίων  Συμβάσεων  και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν.
2283/94, ΦΕΚ 151/Α/94, όπως εκάστοτε ισχύει).

Επισημαίνεται  ότι  το  εκάστοτε  ποσοστό  Φ.Π.Α  επί  τοις  εκατό,  της  ανωτέρω  τιμής  θα  υπολογίζεται
αυτόματα από το σύστημα. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης
που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή (παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016).  

Το αντικείμενο της παρούσας, περιλαμβάνει

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙ
Α

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΧΩΡΙΣ  ΦΠΑ  ΣΕ
ΕΥΡΩ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΜΕ ΦΠΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

1 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  ΤΕΧΝΗΤΟΥ  ΝΕΦΡΟΥ 5 60.483,870 75.000
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ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ» -ΑΙΜΟΔΙΟΙΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ON-
LINE ΜΕΘΟΔΩΝ

2 ΥΠΕΡΗΧΟΣ  ΦΟΡΗΤΟΣ  ΜΕ  ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

1 18.548,387 23.000

3 ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 

1 44.354,838 55.000

123.387,095 153.000

με διακριτό προϋπολογισμό. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα
τμήματα . 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και  δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για  διάστημα έξι  (6)
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ.  1 α του ν.  4412/2016 και  την παράγραφο  2.2.2. της παρούσας,  κατ'
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Μετά  τη  λήξη  και  του  παραπάνω  ανώτατου  ορίου  χρόνου  παράτασης  ισχύος  της  προσφοράς,  τα
αποτελέσματα  της  διαδικασίας  ανάθεσης  ματαιώνονται,  εκτός  αν  η  αναθέτουσα  αρχή  κρίνει,  κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί  φορείς  που συμμετέχουν  στη διαδικασία  μπορούν να επιλέξουν  είτε  να παρατείνουν την
προσφορά  και  την  εγγύηση  συμμετοχής  τους,  εφόσον  τους  ζητηθεί  πριν  την  πάροδο  του  ανωτέρω
ανώτατου  ορίου  παράτασης  της  προσφοράς  τους  είτε  όχι.  Στην  τελευταία  περίπτωση,  η  διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών (Άρθρο 91 του ν. 4412/2016)
H αναθέτουσα  αρχή  με  βάση  τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  και  της  αξιολόγησης  των  προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών),  2.4.2.  (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4.  (Περιεχόμενο  φακέλου  οικονομικής  προσφοράς,  τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής  οικονομικών
προσφορών) ,  2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών),  3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών),  3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας, (Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο
100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16)
β)  η  οποία  περιέχει  ατέλειες,  ελλείψεις,  ασάφειες  ή  σφάλματα,  εφόσον  αυτά  δεν  επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται  συμπλήρωση ή διόρθωση,  δεν έχουν αποκατασταθεί
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κατά  την  αποσαφήνιση  και  την  συμπλήρωσή  της  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  3.1.1.  της  παρούσης
διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι  αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 
η οποία δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ.
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη,
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 
θ)  η  οποία  παρουσιάζει  ελλείψεις  ως  προς  τα  δικαιολογητικά  που  ζητούνται  από  τα  έγγραφα  της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
Ι) η οποία είναι ανώτερη από την τιμή του παρατηρητηρίου  τιμών
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών  

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

   -   Ηλεκτρονική  Αποσφράγιση  του  (υπό)φακέλου  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-Τεχνική  Προσφορά»
28/06/2018 Ημέρα: Πέμπτη  Ώρα: 10:00 π.μ.
    Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα 
που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή
     -  Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο
3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά  τους,  με  την  επιφύλαξη  των  πτυχών  εκείνων  της  κάθε  προσφοράς,  που  έχουν
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Ειδικότερα :
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από
τα μέλη του οργάνου 

β)  Στη  συνέχεια  το  αρμόδιο  γνωμοδοτικό  όργανο  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  μόνο  των  τεχνικών
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση
γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών
προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή
όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται
ενιαίο  πρακτικό,   το  οποίο  κοινοποιείται  από  το  ως  άνω  όργανο,  μέσω  της  λειτουργικότητας  της
«Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.
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γ)  Μετά  την  ολοκλήρωση  της  αξιολόγησης,  σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω,  αποσφραγίζονται,  κατά  την
ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζεται  στην  ειδική  πρόσκληση  οι   φάκελοι  όλων  των  υποβληθεισών
οικονομικών προσφορών.

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης  προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων,
των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους
όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την
αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το
εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»,
στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.

Εάν  οι  προσφορές  φαίνονται  ασυνήθιστα  χαμηλές  σε  σχέση  με  το  αντικείμενο  της  σύμβασης,  η
αναθέτουσα  αρχή  απαιτεί  από  τους  οικονομικούς  φορείς  να  εξηγήσουν  την  τιμή  ή  το  κόστος  που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016. 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές . 

[Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία
απόφαση]

Στη  συνέχεια  εκδίδεται  από  την  αναθέτουσα  αρχή  μια  απόφαση,  με  την  οποία  επικυρώνονται  τα
αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4
της παρούσας.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν
ηλεκτρονική υπογραφή. 

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι
δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον
προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση
σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να
παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 
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Όσοι  υπέβαλαν  παραδεκτές  προσφορές  λαμβάνουν  γνώση  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  που
κατατέθηκαν.

Απορρίπτεται  η  προσφορά  του  προσωρινού  αναδόχου,  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με 

 το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή , ή 

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή 

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας, 

Σε  περίπτωση  έγκαιρης  και  προσήκουσας  ενημέρωσης  της  αναθέτουσας  αρχής  για  μεταβολές  στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με 

 το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 

ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της
έγγραφης  ειδοποίησης  για  την  προσκόμιση  των  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου  (οψιγενείς
μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση  ή δεν προσκομίσει  ένα ή
περισσότερα  από  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  ή δεν  αποδείξει  ότι  πληροί  τα  κριτήρια  ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η  διαδικασία  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  ολοκληρώνεται  με  τη  σύνταξη  πρακτικού  την
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας
αρχής  για  τη  λήψη  απόφασης  είτε  για  την  κατακύρωση  της  σύμβασης  είτε  για  τη  ματαίωση  της
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 

Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  και  της  εισήγησης  της  Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας  ελέγχου  και  αξιολόγησης  των  προσφορών,  σε  κάθε  προσφέροντα  που  έχει  υποβάλει
αποδεκτή προσφορά,  σύμφωνα  με  το άρθρο 100 του ν.  4412/2016 όπως τροποποιούμενο ισχύει  (Ν.
4497/2017) , εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.  

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με
την επόμενη παράγραφο 3.4. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης  και  ιδίως η σύναψη της σύμβασης  επέρχονται
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :
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α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις
αναστολών επί αυτών, 

β)  κοινοποίηση  της  απόφασης  κατακύρωσης  στον  προσωρινό  ανάδοχο,  εφόσον  αυτός  υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016  και μόνον στην περίπτωση του
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγή και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης
κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

Η  αναθέτουσα  αρχή  προσκαλεί  τον  ανάδοχο  να  προσέλθει  για  υπογραφή  του  συμφωνητικού  εντός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό
έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία,  κηρύσσεται  έκπτωτος,  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η  εγγυητική  επιστολή
συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

  [3.4] Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας,  δικαιούται  να
ασκήσει  προδικαστική  προσφυγή  ενώπιον  της  ΑΕΠΠ  κατά  της  σχετικής  πράξης  ή  παράλειψης  της
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση
της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 

(β)  δεκαπέντε  (15)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  σε  αυτόν  αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  

γ)  δέκα (10)  ημέρες  από την πλήρη,  πραγματική  ή  τεκμαιρόμενη,  γνώση της  πράξης  που  βλάπτει  τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η  προδικαστική  προσφυγή  κατατίθεται  ηλεκτρονικά  μέσω  της  λειτουργικότητας  «Επικοινωνία»  του
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών

Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης  της  προδικαστικής  προσφυγής  κατατίθεται  παράβολο  από  τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.. 
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Το  παράβολο   επιστρέφεται  στον  προσφεύγοντα,  σε  περίπτωση  ολικής  ή  μερικής  αποδοχής  της
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η
αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. 

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης,
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και  δέχεται  (εν  όλω ή εν μέρει)  ή  απορρίπτει  την προσφυγή με
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα
εξέτασης της προσφυγής.

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
ΑΕΠΠ.

Η άσκηση  της ως  άνω προδικαστικής  προσφυγής  αποτελεί  προϋπόθεση  για  την  άσκηση  των ένδικων
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
έκδοση  της  απόφασης  επί  της  προδικαστικής  προσφυγής.  Για  την  άσκηση  της  αιτήσεως  αναστολής
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας  Επιτροπής  του  Διαγωνισμού.  Επίσης,  αν  διαπιστωθούν  σφάλματα  ή  παραλείψεις  σε
οποιοδήποτε  στάδιο  της  διαδικασίας  ανάθεσης,  μπορεί,  μετά  από γνώμη του  αρμόδιου  οργάνου,  να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης,- καλής λειτουργίας)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση καλής λειτουργίας 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης,
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής  σύμβασης.  Το  περιεχόμενό  της  είναι  σύμφωνο  με  το  υπόδειγμα  που  περιλαμβάνεται  στο
Παράρτημα VI  της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει. 

Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  επιστρέφεται  στο  σύνολό  της  μετά  την  οριστική  ποσοτική  και  ποιοτική
παραλαβή  του  αντικειμένου  της  σύμβασης.  Εάν  στο  πρωτόκολλο  οριστικής  ποιοτικής  και  ποσοτικής
παραλαβής  αναφέρονται  παρατηρήσεις  ή  υπάρχει  εκπρόθεσμη  παράδοση,  η  επιστροφή  των  ως  άνω
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

Για την καλή λειτουργία – όπου αυτή απαιτείται- ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει στην Αναθέτουσα Αρχή
εγγυητική επιστολή, ποσοστού 7% επί της αξίας των ειδών χωρίς Φ.Π.Α., του συμβατικού τιμήματος.  

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του ν.  4412/2016,  οι  όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικοασφαλιστικού  και
εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

Η  τήρηση  των  εν  λόγω  υποχρεώσεων  από  τον  ανάδοχο  και  τους  υπεργολάβους  του  ελέγχεται  και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
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4.4 Υπεργολαβία

4.4.1.  Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ.
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι
συμμετέχουν  στην  εκτέλεση αυτής,  εφόσον είναι  γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική  στιγμή.   Επιπλέον,
υποχρεούται  να  γνωστοποιεί  στην  αναθέτουσα  αρχή  κάθε  αλλαγή των  πληροφοριών  αυτών,  κατά  τη
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον
οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. (Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016)

 Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης,
αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να
διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από
νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της
παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της
συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του
ν. 4412/2016. 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, εφόσον δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο
(είδος , ποσότητα, παραδοτέα) χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με
τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  του  άρθρου  132  του  ν.  4412/2016  και  κατόπιν  γνωμοδότησης  του
αρμοδίου  οργάνου  ,  ήτοι  της  Επιτροπής  Διενέργειας  και  αξιολόγησης  των  αποτελεσμάτων  του
Διαγωνισμού. Κάθε τροποποίηση της σύμβασης πριν υπογραφεί πρέπει να τύχει της προέγκρισής της από
τη Διοίκηση του Γ.Ν.Θ. Άγιος Παύλος και της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  (Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της
σύμβασης)

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
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β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης,  τελούσε σε μια  από τις καταστάσεις  που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει  από  τις  Συνθήκες  και  την  Οδηγία  2014/24/ΕΕ,  η  οποία  έχει  αναγνωριστεί  με  απόφαση  του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική
παραλαβή των υλικών 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται  με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή. 

5.1.2. Στην αμοιβή του αναδόχου,  περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση,  σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής,  καθώς και  κάθε  συμπληρωματικής σύμβασης  υπέρ της Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).

β) Χαρτόσημο 3%  επί της κράτησης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και ΟΓΑ 20% επί της κράτησης του χαρτοσήμου.

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων της
αρχικής  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης  υπέρ  της  Αρχής  Εξέτασης  Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .

δ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.  Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα  αρχή  στο  όνομα  και  για  λογαριασμό  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Δημοσίων  Συμβάσεων  και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν.
2283/94, ΦΕΚ 151/Α/94, όπως εκάστοτε ισχύει).

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος (Άρθρο 203 του ν. 4412/2016) από τη σύμβαση και
από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμο-
δότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή
δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί,
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο  6.1 της παρούσας 
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
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Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του απο-
φαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων,  ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του ανα-
δόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται
πρόστιμο (άρθρο 207 του ν. 4412/2016) 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκ-
πρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών,
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας
αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικα-
τάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των
διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης -
παράδοσης.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα
μέλη της ένωσης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  (Άρθρο 205 του ν. 4412/2016)

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου -  Κυρώσεις),  6.1.  (Χρόνος  παράδοσης  υλικών),  6.4.
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών
από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρ-
μόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Παράδοση υλικών 

6.1.1. Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  παραδώσει  τα  είδη  ιατροτεχνολογικού  εξοπλισμού   στο  Γενικό
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης  Άγιος Παύλος – όπως αναλυτικά αναφέρονται στην παρούσα :

Α)  μέσα  σε  τρεις  (3)  μήνες  από  την  ημερομηνία  υπογραφής  της  σύμβασης για  τα    «  5  (ΠΕΝΤΕ)
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ» -ΑΙΜΟΔΙΟΙΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ON-LINE ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΝΕΦΡΟΥ» και για το «ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» και 

Β)  μέσα  σε  ένα  (1)  μήνα   ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΥΠΟΓΡΑΦΗ  ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  για  τον  «ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΜΕ
ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ».
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 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται,  πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού  χρόνου  παράδοσης,  υπό  τις   προϋποθέσεις  του  άρθρου  206  του  ν.  4412/2016.  Στην
περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν
λόγοι  ανωτέρας  βίας  ή  άλλοι  ιδιαιτέρως  σοβαροί  λόγοι  που  καθιστούν  αντικειμενικώς  αδύνατη  την
εμπρόθεσμη  παράδοση  των  συμβατικών  ειδών  επιβάλλονται  οι  κυρώσεις  του  άρθρου  207  του  ν.
4412/2016.

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν
λήξει  ο παραταθείς,  κατά τα ανωτέρω, χρόνος,  χωρίς να παραδοθεί  το υλικό,  ο ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος.

6.1.3. Ο  ανάδοχος υποχρεούται  να ειδοποιεί  την υπηρεσία που εκτελεί  την προμήθεια,  την αποθήκη
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το
υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει
στην  υπηρεσία  αποδεικτικό,  θεωρημένο  από  τον  υπεύθυνο  της  αποθήκης,  στο  οποίο  αναφέρεται  η
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό,  η ποσότητα και  ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας
προσκομίστηκε.

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.2.1. H  παραλαβή  των  υλικών  γίνεται  από  επιτροπές,  πρωτοβάθμιες  ή  και  δευτεροβάθμιες,  που
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16  σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και  το Παράρτημα  VII της παρούσας (σχέδιο σύμβασης).  Κατά την
διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί
μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα προβλέπονται από το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016. 

6.2.2.  ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Θα  πραγματοποιηθεί   παραλαβή  των  ειδών,  η  οποία   θα  γίνει  από  την  προβλεπόμενη  Επιτροπή
παραλαβής του  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος». Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
παραδώσει τα είδη  καινούργια και συνοδευόμενα από ότι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη. 

Η προσωρινή παραλαβή συνίσταται με ποσοτική παραλαβή των προσφερόμενων ειδών σε αντιπαραβολή
και συμφωνία με τα προσκομιζόμενα δελτία αποστολής ή δελτία αποστολής – τιμολόγια, συντάσσεται δε
πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής από την Επιτροπή παραλαβής του Γ.Ν.Θ. Άγιος Παύλος.

6.2.2.1. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η οριστική παραλαβή  θα ακολουθήσει την ανωτέρω παραλαβή και θα ολοκληρωθεί μέσα σε περίοδο
τριάντα (30) εργασίμων ημερών από την παράδοση των ειδών.
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Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα
στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: Η παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιηθεί :

Α)  μέσα  σε  τρεις  (3)  μήνες  από  την  ημερομηνία  υπογραφής  της  σύμβασης για  τα    «  5  (ΠΕΝΤΕ)
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ» -ΑΙΜΟΔΙΟΙΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ON-LINE ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΝΕΦΡΟΥ» και για το «ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» και 

Β)  μέσα  σε  ένα  (1)  μήνα   ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΥΠΟΓΡΑΦΗ  ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  για  τον  «ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΜΕ
ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ».

Μέσα σε τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την παράδοσή τους, θα ολοκληρωθεί η οριστική παραλαβή
τους από την αρμόδια επιτροπή που θα συγκροτηθεί από τη Διοίκησης του Γ.Ν.Θ. Άγιος παύλος. 

Αν  η παραλαβή  των υλικών και  η  σύνταξη  του  σχετικού  πρωτοκόλλου  δεν  πραγματοποιηθεί  από την
επιτροπή  παραλαβής  μέσα  στον  οριζόμενο  από  τη  σύμβαση  χρόνο,  θεωρείται  ότι  η  παραλαβή
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία
που παραλαμβάνει  τα υλικά αποδεικτικό  προσκόμισης  τούτων,  σύμφωνα δε με  την  απόφαση αυτή η
αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου
να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του  αναδόχου,
πραγματοποιούνται  οι  προβλεπόμενοι  από  την  σύμβαση  έλεγχοι  από  επιτροπή  που  συγκροτείται  με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση
χρόνο.  Η  παραπάνω  επιτροπή  παραλαβής  προβαίνει  σε  όλες  τις  διαδικασίες  παραλαβής  που
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά
πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των
προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.3 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με
απόφαση του αποφαινομένου  οργάνου  ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου,  μπορεί  να
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης,  μέσα σε
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος
θεωρείται  ως  εκπρόθεσμος  και  υπόκειται  σε  κυρώσεις  λόγω  εκπρόθεσμης  παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και
εφόσον  έχει  λήξει  ο  συμβατικός  χρόνος,  κηρύσσεται  έκπτωτος  και  υπόκειται  στις  προβλεπόμενες
κυρώσεις.

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3
του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.
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6.4 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας (Άρθρο 215 του ν. 4412/2016)

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας, όπου απαιτείται από την παρούσα ,
για  χρονικό  διάστημα  τουλάχιστον  δύο  (2)  ετών.  Κατά  την  περίοδο  της  εγγυημένης  λειτουργίας,  ο
ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας.  Επίσης, οφείλει κατά το
χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει
οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά
τεύχη της σύμβασης.

Για  την  παρακολούθηση  της  εκπλήρωσης  των  συμβατικών  υποχρεώσεων  του  αναδόχου  η  επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου
στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις,
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.

  Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας,
στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση
μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή
μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας. Το
πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

Το φυσικό αντικείμενο του έργου συνίσταται στην προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, στα πλαίσια
της πράξης με τίτλο «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τι Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
Άγιος Παύλος Αναβάθμισης με κωδικό ΟΠΣ 5027405 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία
2014-2020» 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το έργο αποσκοπεί στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε
διάκρισης. Επενδυτική προτεραιότητα :Επενδύσεις στις υποδομές  υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που
συμβάλλουν στην εθνική περιφεριακή και τοπική αν’απτυξη μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την
καστάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε
υπηρεσίες κοινωνικού ,πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυμα-
τική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας .
 

Προηγήθηκε διαβούλευση από το Γ.Ν. Θ.  Άγιος Παύλος, όπου κατατέθηκαν από τους υποψήφιους παρα-
τηρήσεις επί των τ.π. τις οποίες έλαβε υπόψη της η επιτροπή προδιαγραφών,  ώστε να καταλήξει στις προ -
τεινόμενες οι οποίες εγκρίθηκαν από το ΔΣ του νοσοκομείου

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου δίνονται παρακάτω
Γενικός όρος :  Η προμηθεύτρια εταιρία θα υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρει ότι δια-
θέτει υπεύθυνο SERVICE και επάρκεια εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και αναλώσιμων για τουλάχιστον δέκα
(10) χρόνια.

(1)

T  ΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΤΕΧΝΗΤΟΥ  ΝΕΦΡΟΥ  ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ  
ΑΙΜΟΔΙΑΔΙΗΘΗΣΗΣ ΚΑΙ   ON   -   LINE   ΜΕΘΟΔΩΝ  

1. Το  μηχάνημα  να  είναι  πλήρες,  καινούργιο,  αμεταχείριστο  και  σύγχρονης  τεχνολογίας.  Τα
χαρακτηριστικά που θα αναφερθούν να τεκμηριώνονται, απαραίτητα, με αντίστοιχα prospectus
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του κατασκευαστή, εγκρίσεις και άλλα στοιχεία προς αξιολόγηση. Να φέρει σήμανση  CE, όπως
προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία.

2.     Να λειτουργεί με ρεύμα τάσης 220V/50Hz, με αυτονομία λειτουργίας τουλάχιστον δέκα (10)
λεπτών, σε περίπτωση  διακοπής ρεύματος.

3.      Η λειτουργία του να βασίζεται σε μικροϋπολογιστές (microprocessors) και να αυτοελέγχεται
πριν την έναρξη της διαδικασίας αιμοκάθαρσης.

4. Να φέρεται σε τροχήλατη βάση, με δυνατότητα ακινητοποίησης των τροχών, να είναι εύκολο
στην μεταφορά του και να φέρει αναρτήρες φιαλών, συσκευών ορών, φίλτρων και γραμμών.

5.
α) Να χρησιμοποιεί φίλτρα αιμοκάθαρσης όλων των εργοστασίων.
β) Το μηχάνημα θα πρέπει να δέχεται αρτηριοφλεβικές γραμμές που δεν καλύπτονται
από εργοστασιακό απόρρητο κατασκευής

6.      Να  φέρει  όλους  τους  απαραίτητους  αυτοματισμούς  και  συστήματα  ασφαλείας  για  την
προστασία του ασθενούς είτε από βλάβη, είτε από εσφαλμένο χειρισμό.

7.         Να έχει αυτοδιαγνωστικό πρόγραμμα βλαβών ή λαθών για την ταχεία επισκευή από τους
τεχνικούς.  Οι  ενδείξεις  των  παραμέτρων  λειτουργίας  να  είναι  στην  Ελληνική  γλώσσα  και  να
απεικονίζονται ψηφιακά ή αναλογικά ή σε οθόνη.

8.         Να έχει ενσωματωμένο σύστημα εφαρμογής αιμοκάθαρσης με Μονή Βελόνα με μία ή και με
δύο αντλίες.

9.       Να έχει αντλία χορήγησης  ηπαρίνης.
10. Να έχει σύστημα μέτρησης και ελέγχου των ορίων αρτηριακής και φλεβικής πίεσηςτου αίματος με

τις αντίστοιχες ενδείξεις.          
11. Να έχει ένδειξη της διαμεμβρανικής πίεσης (ΤΜP).
12.     Να έχει αυτόματη περιστροφική αντλία αίματος, με δυνατότητα ρύθμισης της παροχής κατά

την διάρκεια της συνεδρίας. Η μέγιστη δυνατή παροχή αίματος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον
500 ml/min. Η αντλία θα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί και χειροκίνητα, σε περίπτωση διακοπής
ρεύματος.

13.      Να έχει ένδειξη της παροχής του αίματος.
14.      Να έχει σύστημα αυτόματης ελεγχόμενης υπερδιήθησης.
15.     Να έχει πρόγραμμα υπερδιήθησης χωρίς δίοδο διαλύματος αιμοκάθαρσης (ξηρά κάθαρση).
16.      Να  διαθέτει  σύστημα  ανίχνευσης  διαφυγής  αίματος  (blood leak detector)  και  σύστημα

αυτόματης αεροπαγίδας.
17.      Ως προς την παρασκευή του διαλύματος αιμοκάθαρσης, να είναι αυτόματο και αυτόνομο.
18.      Να είναι τύπου single pass (μονής διέλευσης του διαλύματος αιμοκάθαρσης από το φίλτρο

αιμοκάθαρσης).
19.  Να έχει δυνατότητα ρύθμισης της παροχής του τελικού διαλύματος με μέγιστο όριο τουλάχιστον

700 ml/min.
20.   Να έχει τη δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας του διαλύματος αιμοκάθαρσης κατά την

διάρκεια της συνεδρίας.
21.     Να εκτελεί αυτόματη θερμική και χημική αποστείρωση και πλύσιμο με νερό.

22. α)  Να  παρασκευάζει  διάλυμα  διττανθρακικών  και  από  πυκνό  διάλυμα  και  από  άνυδρο
διττανθρακικό  νάτριο  σε  στερεά  μορφή  (σκόνη),  με  δυνατότητα  μεταβολής/ρύθμισης  της
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συγκέντρωσης διττανθρακικών και νατρίου, κατά την διάρκεια της συνεδρίας.
       β) Να δέχεται φύσιγγα σκόνης διττανθρακικών που δεν καλύπτεται από  εργοστασιακό απόρρητο
κατασκευής.

23. Να διενεργεί τη μέθοδο της Αιμοδιήθησης, Αιμοδιαδιήθησης με  on-line παρασκευή διαλυμάτων
(υποκατάστασης).  Τα αναλώσιμα υλικά για την διεξαγωγή των ως άνω μεθόδων δεν θα πρέπει να
καλύπτονται από εργοστασιακό απόρρητο κατασκευής.

24.Να έχει σύστημα υπολογισμού και καταγραφής του KT/V κατά την διάρκεια της συνεδρίας αιμο-
κάθαρσης.

25. Να διαθέτει μνήμη εγγραφής προγράμματος θεραπείας ασθενών ξεχωριστά.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

A. Prospectus και Βεβαιώσεις
1. Τα κατατιθέμενα  Prospectus πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά
που αναγράφονται στις προσφορές. Πρέπει να είναι πρωτότυπα (όχι φωτοτυπίες) του μητρικού
κατασκευαστικού οίκου. Πρέπει επίσης να είναι αυτά που χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής του
προϊόντος, στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των πωλήσεων του στις αγορές (ιδιωτικές και
του Δημοσίου) του ενδιαφέροντός του. Σε περίπτωση που τεχνικά στοιχεία της προσφοράς είναι
διάφορα από τα αναγραφόμενα στα Prospectus, πρέπει να κατατίθεται επιβεβαιωτική επιστολή
από  το  νόμιμο  εκπρόσωπο  του  οίκου  κατασκευής  του  προϊόντος  και  όχι  από  τοπικούς
αντιπροσώπους ή εκπροσώπους.
2.  Η  κατά  τα  άνω  επιστολή  του  οίκου  κατασκευής  και  κάθε  σχετικό  με  την  προμήθεια
πιστοποιητικό πρέπει να είναι υποχρεωτικά πρωτότυπα και επικυρωμένα από το Επιμελητήριο
της  πόλης  όπου  ανήκει  η  εταιρία,  ή  άλλη  αρμόδια  αρχή  στην  περίπτωση  αλλοδαπών
επιχειρήσεων και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση θεωρημένη από Ελληνική Προξενική
Αρχή.  Τέλος,  πρέπει  να αναγράφονται  και  όλα τα σχετικά στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου
(τίτλος, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ,  e-mail) ώστε να παρέχεται δυνατότητα επικοινωνίας με τον
υπογράφοντα για επαλήθευση.

B. Εγγυήσεις , υποστήριξη και ανταλλακτικά
1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία των υπό προμήθεια ειδών για
τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την οριστική παραλαβή τους, κατά τους όρους της διακήρυξης
και  τις  ισχύουσες  διατάξεις.  Η  δέσμευση  αυτή  θα  γίνεται  με  κατάθεση  σχετικής  έγγραφης
βεβαίωσης, η οποία θα αναφέρεται κατά τρόπο σαφή στα προσφερόμενα είδη. Κατά τη διάρκεια
ισχύος της εγγύησης, το Νοσοκομείο δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη του μηχανήματος
ή μέρους αυτού προερχόμενη από την συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με
κανένα ποσόν για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης.
Στην παρεχόμενη εγγύηση περιλαμβάνεται  και η υποχρέωση του προμηθευτή για προληπτικό
έλεγχο  συντήρησης,  σε  τακτά  χρονικά  διαστήματα,  ώστε  το  μηχάνημα  να  διατηρείται  σε
κατάσταση  ετοιμότητας.  Η  συχνότητα  των  προληπτικών ελέγχων πρέπει  να  καθορίζεται  στην
προσφορά και να είναι σύμφωνη με τις οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου.
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2.  Ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  δηλώσει  εγγράφως  ότι  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  να
διαθέτει στο Νοσοκομείο ανταλλακτικά του προσφερόμενου είδους για δέκα (10) τουλάχιστον
έτη από την παράδοση αυτού. Επίσης, υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά έγγραφη
δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του κατασκευαστικού οίκου ή ελληνικού θυγατρικού του οίκου
(η οποία θα αναφέρεται ρητώς στην παρούσα διακήρυξη),  ότι αναλαμβάνει τη δέσμευση για
διάθεση ανταλλακτικών για όσο χρονικό διάστημα δηλώνει ο προμηθευτής, καθώς και για τη
συνέχιση  της  διάθεσης  των  ανταλλακτικών  στην  αναθέτουσα  αρχή,  σε  περίπτωση  που  ο
προμηθευτής πάψει να είναι ο αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου στη
Ελλάδα ή σε περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να υφίσταται ως επιχείρηση, δεδομένου ότι
τούτο  κρίνεται  ως  ουσιώδης  απαίτηση  της  διακήρυξης  για  την  μακρόχρονη  ομαλή  και
απρόσκοπτη λειτουργία του μηχανήματος.
3. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής είναι ο ίδιος ο κατασκευαστής, τότε σχετικά με τη διάθεση
ανταλλακτικών αρκεί η δήλωση του προμηθευτή – κατασκευαστή.
4.  Για  περιπτώσεις  κατασκευαστών,  οι  οποίοι  χρησιμοποιούν  υποσυστήματα  άλλων
κατασκευαστικών  οίκων,  αρκεί  η  δήλωση  του  κατασκευαστή  του  τελικού  προϊόντος  και  δεν
απαιτούνται  οι  δηλώσεις  περί  διάθεσης  ανταλλακτικών  των  κατασκευαστικών  οίκων  των
διαφόρων υποσυστημάτων.
5. Μετά την λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο προμηθευτής υποχρεούται, εφόσον
θα του έχει ανατεθεί η συντήρηση του μηχανήματος, να εξασφαλίζει την επιμελή συντήρηση και
επισκευή του όλου συστήματος μέχρι την συμπλήρωση δέκα (10) ετών από την παραλαβή του
μηχανήματος, έναντι ιδιαίτερης ετήσιας αμοιβής, την οποία θα έχει καθορίσει στην οικονομική
του προσφορά και με την σύμφωνη έγγραφη δήλωση - εγγύηση του κατασκευαστικού οίκου. Η
δήλωση του κατασκευαστικού οίκου πρέπει να καλύπτει και την περίπτωση που ο προμηθευτής
πάψει να είναι ο αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου στη Ελλάδα ή γενικά
πάψει να υφίσταται ως επιχείρηση.
6.  Κάθε  έγγραφη  δήλωση  -  βεβαίωση  του  κατασκευαστή  πρέπει  υποχρεωτικά  να  είναι
πρωτότυπη και επικυρωμένη από το Επιμελητήριο της πόλης όπου εδρεύει αυτός ή από άλλη
αρμόδια  αρχή  στην  περίπτωση  αλλοδαπών  επιχειρήσεων,  και  να  συνοδεύεται  από  επίσημη
μετάφραση θεωρημένη από Ελληνική Προξενική Αρχή. Τέλος, πρέπει να αναγράφονται και όλα
τα σχετικά στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου (τίτλος, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ,  e-mail) ώστε
να παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας με τον υπογράφοντα για επαλήθευση.
7. Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα ανωτέρω απορρίπτονται.
8. Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουν σύστημα ποιότητας ΕΝ ISO 9001:08
ή ΕΝ ISO 13485:03, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών  προϊόντων  και ΕΝ
ISO 13485:03 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων (με
πιστοποιητικά  επίσημου  οργανισμού  πιστοποίησης  μεταφρασμένα  στα  ελληνικά  και  νομίμως
επικυρωμένα).
Γ - Εγκατάσταση – παράδοση
1.  Τα  μηχανήματα  θα  εγκατασταθούν  με  ευθύνη  του  προμηθευτή  στον  χώρο  που  θα  του
υποδειχθεί από το Νοσοκομείο.
2. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν να λάβουν επιτόπια γνώση των συνθηκών του
χώρου  εγκατάστασης  και  να  βεβαιώσουν  τούτο  εγγράφως,  ώστε  να  προβλεφθούν  όλες  οι
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αναγκαίες ενέργειες (εργασίες,  τροποποιήσεις, κατασκευές κλπ.) και να συμπεριληφθούν στην
προσφορά τους με πλήρη τεχνική περιγραφή.
3. Με φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή : -- Θα γίνει έλεγχος της υπάρχουσας κατάστασης
του  χώρου και  βελτίωση,  ενίσχυση  ή  αντικατάσταση  αυτής  ώστε  να  διασφαλίζονται  όλες  οι
απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών του Ελληνικού κράτους και η νόμιμη λειτουργία των νέων
μηχανημάτων. -- Ο προμηθευτής θα αναλάβει την οικονομική δαπάνη και τη διεκπεραίωση της
διαμόρφωσης των χώρων εγκατάστασης (εφόσον απαιτείται), θα έχει δε την πλήρη ευθύνη για
τις συνθήκες λειτουργίας των μηχανημάτων που θα εγκαταστήσει.
4. Η παραλαβή των μηχανημάτων θα γίνει μετά την εγκατάσταση αυτών σε πλήρη λειτουργία.
Ειδικότερα,  για  την  οριστική  παραλαβή  του  μηχανήματος  πρέπει  να  προηγηθούν  όλοι  οι
απαιτούμενοι  έλεγχοι,  οι  μετρήσεις,  η  επίδειξη  λειτουργίας  και  γενικά  η  επαλήθευση  των
τεχνικών του δυνατοτήτων και χαρακτηριστικών.
5. Όλα τα είδη και υλικά που θα προσκομίσει ο προμηθευτής για την εγκατάσταση και λειτουργία
του υπό προμήθεια μηχανήματος, πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα, χωρίς ελαττώματα
και να ικανοποιούν όλους τους όρους της σύμβασης, που καθορίζουν τον τύπο, την κατηγορία και
τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του.
6.   Με  την  τεχνική  προσφορά  συνυποβάλλεται  υποχρεωτικά  πλήρης  κατάλογος  στον  οποίο
αναφέρονται  οι  κυριότερες  παραδόσεις  παρόμοιων  ή  ίδιων  μηχανημάτων  που  έχουν
εγκατασταθεί στην Ελλάδα, η αξία τους, οι ημερομηνίες παραγγελίας, παράδοσης και οι τυχόν
υποχρεώσεις  παράδοσης,  καθώς  και  οι  παραλήπτες  (Δημοσίου  ή  Ιδιωτικού  τομέα).  Στην
περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει  στο Δημόσιο τομέα,  οι  παραδόσεις  αποδεικνύονται  με
σχετικά έγγραφα της αρμόδιας Υπηρεσίας στα οποία θα αναφέρεται  και  η εμπρόθεσμη ή μη
παράδοση  των  υλικών.  Στην  περίπτωση  που  ο  παραλήπτης  ανήκει  στον  ιδιωτικό  τομέα,  οι
παραδόσεις βεβαιώνονται από αυτόν ή εάν τούτο δεν είναι δυνατόν, δηλώνονται υπεύθυνα από
τον προμηθευτή. Στον ίδιο κατάλογο διευκρινίζεται αν τα μηχανήματα αυτά συντηρούνται από
συνεργείο του προμηθευτή και από πότε.

(2)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

για την προμήθεια φορητού υπέρηχου με κεφαλή εντοπισμού κεντρικών φλεβών και εισαγωγή
φλεβικού καθετήρα για την Νεφρολογική Κλινική

Ο  ζητούμενος  υπέρηχος  θα  πρέπει  να  είναι  έγχρωμος  της  πλέον  πρόσφατης,  σύγχρονης  ψηφιακής
τεχνολογίας  και  να  διαθέτει  οπωσδήποτε  ψηφιακό  διαμορφωτή  δέσμης  (digital  beamformer)
ανεξαρτήτων καναλιών επεξεργασίας. Η συμφωνία των τεχνικών χαρακτηριστικών με τις τεχνικές
προδιαγραφές να τεκμηριώνονται πλήρως με σαφείς παραπομπές σε τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια,
δηλώσεις του κατασκευαστή οίκου.

Να είναι μικρού όγκου και βάρους (μικρότερο των 7 kg) ώστε να μπορεί εύκολα να μεταφερθεί χωρίς το
τροχήλατο.
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Να λειτουργεί με τάση δικτύου 220 V -50Hz
Να είναι κατάλληλος για Νεφρολογικές, ουρολογικές, small part,  αγγειολογικές ,κ.λ.π (Να αναφερθούν)

εξετάσεις, ενηλίκων και παίδων. 
Να διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία για αυτονομία τουλάχιστον 30 λεπτών. 
Να διαθέτει ενσωματωμένη έγχρωμη οθόνη τουλάχιστον 15’’ LΕD  ή LCD υψηλής διακριτικής ικανότητας

(1024Χ728). Να διαθέτει δυνατότητα χωρισμού της οθόνης σε 2 μέρη.
Να διαθέτει πρωτόκολλα μετρήσεων και γενικές μετρήσεις σε όλες τις απεικονίσεις.
Να διαθέτει μονάδα ψηφιακής αποθήκευσης εικόνων και εξετάσεων σε εσωτερικό σκληρό δίσκο μεγάλης 

χωρητικότητας. (τουλάχιστον 300 GB- να αναφερθεί η χωρητικότητα).
Να διαθέτει δυνατότητα αποθήκευσης στατικών εικόνων και video σε μορφή.Jpeg,AVI,Dicom3.
Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) θύρες USB για αποθήκευση εικόνων και video σε ψηφιακά μέσα 

(memory stick).
Nα διαθέτει DVD RW
Να διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης με έγχρωμο video printer.
Να διαθέτει σύγχρονο πληκτρολόγιο χειρισμού με κυλιόμενη σφαίρα – trackball για μετρήσεις ακριβείας

και ειδικά κουμπιά προγραμματιζόμενα από το χρήστη.
Να διαθέτει μία ή περισσότερες ενεργές θύρες για σύνδεση ηλεκτρονικών ηχοβολέων . Στη περίπτωση

που διαθέτει  μόνο  μία  ενεργή  θύρα θα  πρέπει  να  προσφερθεί  μαζί  με  τη βασική  μονάδα και
εξωτερικό συνδετικό για την ταυτόχρονη σύνδεση τουλάχιστον δύο ηλεκτρονικών ηχοβολέων. Να
υπαρχει δυνατότητα ταυτοχρονης χρήσης των δυο κεφαλών 

Να διαθέτει  αναλυτικά προγράμματα υπολογισμών και  μετρήσεων για Νεφρολογικές  και  ουρολογικές
εξετάσεις αλλά και για εξετάσεις όλων των οργάνων και αγγείων  ενηλίκων και παίδων για όλες τις
ειδικότητες της ιατρικής.

Να διαθέτει μεγάλη ψηφιακή μεγέθυνση (ΖΟΟΜ) σε πραγματικό χρόνο (Real time) και παγωμένης εικόνας
(Freeze) οποιουδήποτε τμήματος της οθόνης.

Να έχει δυνατότητα εστίασης σε τουλάχιστον οκτώ σημεία ή ζώνες, για αύξηση της διακριτικής ικανότητας
Να διαθέτει δυνατότητα απεικονίσεων:

1. 2D (Β- mode), 
2. 2D με αρμονική, 
3. M- mode,  
4. παλμικό και υψηλά παλμικό Doppler, 
5. έγχρωμο Doppler, 
6. Power Doppler/energy Doppler, HPRF
7. Nα διαθέτει Real time doublex και triplex modes

Να διαθέτει στη βασική μονάδα ενσωματωμένη τεχνική ανίχνευσης και λήψης της παραγόμενης από τους
ιστούς 2ης αρμονικής συχνότητας που να λειτουργεί στη δισδιάστατη (B-Mode) και στην έγχρωμη
απεικόνιση και να είναι διαθέσιμη σε όλους τους απεικονιστικούς ηχοβολείς.    

Να διαθέτει προσαρμοσμένη τεχνική επεξεργασίας εικόνας σε επίπεδο pixel για τη μείωση του θορύβου
και  βελτίωση της ορατότητας και  της  υφής ιστικών μοτίβων και  αύξηση της ευκρίνειάς τους.  Η
τεχνική αυτή να ενεργοποιείται με το πάτημα ενός μόνον πλήκτρου και να λειτουργεί σε όλους τους
απεικονιστικούς ηχοβολείς. 

Να χρησιμοποιεί ανάλυση πολλαπλής συχνότητας. 
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Nα  χρησιμοποιεί  ηχοβολείς  μεγάλης  πυκνότητας  κρυστάλλων  τύπου  linear  και  convex  ηλεκτρονικής
δυναμικής εστίασης, πολλαπλών συχνοτήτων και ρυθμιζόμενων σημείων εστίασης.

Να υπάρχει δυνατότητα γωνίωσης του παραθύρου χρώματος(CFM steering)
Nα διαθέτει 256 κλίμακες του γκρι. 
Να διαθέτει  πολλαπλούς χρωματικούς  χάρτες.  Το σύστημα να έχει  δυνατότητα λειτουργίας  σε  εύρος

συχνοτήτων ηχοβόλων κεφαλών από  2 MHz έως 14MHz Να χρησιμοποιεί τους ίδιους ηχοβολείς σε
όλες τις μορφές απεικόνισης.

Να διαθέτει τις παρακάτω ηχοβόλες κεφαλές: 
1. Linear κεφαλή με εύρος συχνοτήτων από 4 MHz  έως 14MHz
2. Convex κεφαλή με εύρος συχνοτήτων από 2 MHz  έως 5 MHz

Στις  κεφαλές  να  προσαρμόζονται  οδηγοί  βιοψίας  (παρακέντησης  αγγείων  και  νεφρικής  βιοψίας
πολλαπλών χρήσεων). 

Να διαθέτει kit βιοψίας πολλαπλών χρήσεων για την κεφαλή convex

Ειδικοί όροι
1. Το  μηχάνημα  κατά  την  παράδοσή  του  θα  πρέπει  να  συνοδεύεται  από  τα  εγχειρίδια

εγκατάστασης και λειτουργίας τουλάχιστον στην Ελληνική γλώσσα. 
2. Ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  εγγυηθεί  την  καλή  λειτουργία  του  υπό  προμήθεια

μηχανήματος  για  τουλάχιστον  δύο  (2)  χρόνια  από  την  οριστική  παραλαβή  τους.  Κατά  τη
διάρκεια ισχύος της εγγύησης, το Νοσοκομείο δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη του
μηχανήματος ή μέρους αυτού προερχόμενη από την συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα
επιβαρύνεται  με  κανένα  ποσόν  για  εργατικά,  ανταλλακτικά,  υλικά  και  λοιπά  έξοδα
αποκατάστασης της βλάβης. Στην παρεχόμενη εγγύηση περιλαμβάνεται και η υποχρέωση του
προμηθευτή  για  προληπτικό  έλεγχο  συντήρησης,  σε  τακτά  χρονικά  διαστήματα,  ώστε  το
μηχάνημα να διατηρείται σε κατάσταση ετοιμότητας. Η συχνότητα των προληπτικών ελέγχων
πρέπει να καθορίζεται στην προσφορά και να είναι σύμφωνη με τις οδηγίες και προδιαγραφές
του κατασκευαστικού οίκου. 

3. Μετά την λήξη του ως άνω χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο προμηθευτής υποχρεούται,
εφόσον θα του έχει  ανατεθεί  η  συντήρηση του μηχανήματος,  να εξασφαλίζει  την επιμελή
συντήρηση και επισκευή του όλου συστήματος μέχρι την συμπλήρωση δέκα (10) ετών από την
παραλαβή του μηχανήματος, έναντι ιδιαίτερης ετήσιας αμοιβής, την οποία θα έχει καθορίσει
στην  οικονομική  του  προσφορά  και  με  την  σύμφωνη  έγγραφη  δήλωση  -  εγγύηση  του
κατασκευαστικού οίκου, η οποία θα κατατεθεί μαζί με την προσφορά και θα αναφέρεται στην
συγκεκριμένη διακήρυξη. Η δήλωση του κατασκευαστικού οίκου πρέπει να καλύπτει και την
περίπτωση  που  ο  προμηθευτής  πάψει  να  είναι  ο  αντιπρόσωπος  ή  εκπρόσωπος  του
κατασκευαστικού οίκου στη Ελλάδα ή γενικά πάψει να υφίσταται ως επιχείρηση. 

4. Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά  ISO του κατασκευαστή,
καθώς  και  πλήρη  τεκμηριωμένα  πιστοποιητικά  σήμανσης  CE (οδηγία  93/42/ΕΟΚ),  από  τα
οποία να προκύπτει ότι ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της
Ε.Ε.  και  τα  προσφερόμενα  είδη  διατίθενται  στο  εμπόριο  σύμφωνα  με  το  νόμο  (Κ.Υ.Α.
ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.138648/2009 – ΦΕΚ2198 Β/2-10-2009). 
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5. Ο  προμηθευτής  που  διακινεί  τα  ανωτέρω  μηχανήματα  πρέπει  να  συμμορφώνεται  με  την
ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004  (ΦΕΚ32  Β/16-1-2004)  «Αρχές  και  κατευθυντήριες  γραμμές  ορθής
πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων». 

6. Το μηχάνημα θα εγκατασταθεί με ευθύνη του προμηθευτή στον χώρο που θα του υποδειχθεί
από το Νοσοκομείο. 

7. Μετά την  εγκατάσταση  του  νέου  μηχανήματος,  ο  προμηθευτής  υποχρεούται  με  δικές  του
δαπάνες  να  προβεί  στον  έλεγχο  ασφαλούς  λειτουργίας.  Ο  Προμηθευτής  να  διαθέτει
εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό εγκατεστημένο στην βόρειο Ελλάδα για άμεση ανταπόκριση
σε περίπτωση βλάβης. 

8. Η παραλαβή του μηχανήματος θα γίνει μετά την εγκατάσταση αυτού σε πλήρη λειτουργία.
Ειδικότερα,  για  την  οριστική  παραλαβή  του  μηχανήματος  πρέπει  να  προηγηθούν  όλοι  οι
απαιτούμενοι  έλεγχοι,  οι  μετρήσεις,  η  επίδειξη  λειτουργίας  και  γενικά  η  επαλήθευση  των
τεχνικών του δυνατοτήτων και χαρακτηριστικών. Για τον λόγω αυτό, μετά την πλήρη σύνδεση
και  εγκατάστασή  του  θα  ακολουθήσει  δοκιμαστική  λειτουργία  του  συγκροτήματος  για
διάστημα ενός (1) μηνός. 

9.  O ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει τους χρήστες και το τεχνικό προσωπικό για όσο
χρονικό διάστημα απαιτηθεί.

10. Το σύνολο των υλικών που θα απαιτηθούν για την αρχική επίδειξη –εκπαίδευση των χρηστών
(π.χ βελόνες βιοψίας) βαρύνει τον πάροχο.

11. Η  συσκευή  θα  παραδοθεί  με  το  σύνολο  των  υλικών  μικροϋλικών  και  παρελκομένων  που
απαιτούνται για την άμεση σύνδεση της με τα δίκτυα του Νοσοκομείου και την λειτουργία και
αξιοποίηση της. 

12. Χρόνος παράδοσης 30 ημέρες.

(3)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

 Το καταγραφικό σύστημα να διαθέτει ενισχυτή με τις παρακάτω δυνατότητες:

1. A/D μετατροπέα τουλάχιστον από 12-bit.

2. Ρυθμό δειγματοληψίας  τουλάχιστον 2Khz
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3. Δώδεκα (12) επιφανειακά κανάλια ΗΚΓ

4. Τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ενδοκαρδιακά διπολικά κανάλια και να υπάρχει δυνατότητα επέκτασης.

5. Τέσσερα (4) κανάλια αιματηρών πιέσεων.

6. Τέσσερα (4) βηματοδοτικά κανάλια

7. Φίλτρα Notch για την συχνότητα τροφοδοσίας σε Hz

8. Προσαρμοζόμενα φίλτρα θορύβου σήματος

9. Αναλογικές εισόδους και εξόδους

10.  Να  υποστηρίζει  πλήρως  ΗΦΕ  μελέτες  με  σύγχρονα  συστήματα  ηλεκτροανατομικής  απεικόνισης
(contact ή non contact)

 Ηλεκτρονικό Υπολογιστή τα εξής χαρακτηριστικά και δυνατότητες:

1.  Ο Η/Υ να είναι  σύγχρονης τεχνολογίας  υψηλού επιπέδου με επεξεργαστή τελευταίας γενιάς και  να
διαθέτει ειδικό

πρόγραμμα  σε  παραθυρικό  περιβάλλον  για  την  καταγραφή  και  απεικόνιση  σε  πραγματικό  χρόνο των
καρδιολογικών

παραμέτρων,  την αποθήκευση της εξέτασης,  την επεξεργασία των παραμέτρων,  την αναπαραγωγή και
παρουσίαση με την μορφή που θέλει ο χειριστής, με σκληρό δίσκο τουλάχιστον 250 GB.

2. Να διαθέτει τουλάχιστον δύο έγχρωμα monitors υψηλής ανάλυσης, ένα για realtime απεικόνιση και ένα
για επεξεργασία και ανάλυση.

3. Να διαθέτει DVD Drive: CD/ DVD±R ±RW (±R DL) / DVD-RΟM, σκληρό δίσκο μεγάλης χωρητικότητας. Να
αποθηκεύει  τις  ηλεκτροφυσιολογικές  μελέτες  σε  ειδικό προσπελάσιμο χώρο,  ιατρικά  δεδομένα άλλων
εξετάσεων  (  καθετηριασμού)  στατιστικά  στοιχεία,  πίνακες,  στον  σκληρό  δίσκο  από όπου μπορούν  να
εξαχθούν οι μελέτες για περαιτέρω μελέτη.

4. Ο χειριστής να μπορεί να καθορίζει το χρώμα της κάθε κυματομορφής καθώς και ποιες κυματομορφές
θα αποθηκεύονται και ποιές θα παρουσιάζονται στην οθόνη σε Realtime. Επίσης, να μπορεί να ανακαλεί
από  την  μνήμη  για  μελέτη  τις  κυματομορφές  καθώς  και  τις  παραμέτρους  που  προέρχονται  από  τη
επεξεργασία της εξέτασης.

5. Να έχει την δυνατότητα να μετράει επί της οθόνης σε ακίνητες ή κινούμενες κυματομορφές, το πλάτος
και τον χρόνο αυτόματα αλλά και με τη χρήση  calipers. Επίσης να κάνει όλες τις δυνατές μετρήσεις και
παρουσιάσεις των κυματομορφών π.χ.  με grids, scales, labels κ.τ.λ.

6. Να διαθέτει πρωτόκολλα SI, SNRT, SACT ,IAP ,IVP, ARP, RRP, VT, SVT, ηλεκτροφυσιολογικών παραμέτρων
και τα αποτελέσματα να φαίνονται σε ανάλογους πίνακες και να μπορούν να αποθηκεύονται στον σκληρό
δίσκο για περαιτέρω ανάλυση και εκτύπωση.
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7.  Οι  κυματομορφές,  το  ΗΚΓ  και  οι  ενδοκαρδιακές  καταγραφές  να  είναι  υψηλής  ακρίβειας  και
καθαρότητας. Να μην

επηρεάζονται  από  την  εφαρμογή  υψίσυχνου  ρεύματος  κατά  την  κατάλυση  ή  κατά  τις  αναπνευστικές
κινήσεις. Κατά τη

διάρκεια της κατάλυσης το σήμα του καθετήρα ablation να παραμένει ορατό και καθαρό από παράσιτα.

8. Να υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης πολλαπλών φίλτρων σε κάθε κυματομορφή, με την δυνατότητα
αλλαγής των παραμέτρων των κυματομορφών χωρίς να επηρεάζεται η καταγραφή.

9.  Να συνεργάζεται  με  όλες  τις  γεννήτριες  κατάλυσης,  RF ablation,  (για  καθετήρες  Thermocouple και
thermistor)  και  να  εμφανίζει  επί  της  οθόνης  τις  παραμέτρους  της  γεννήτριας  κατά  τη  διάρκεια  της
κατάλυσης

10. Να διαθέτει εξόδους για τη σύνδεση όσων άλλων Monitors χρειάζονται

11.  Να μπορεί να  συνδεθεί  κατευθείαν  στο  Stimulator με καθορισμό των καναλιών εξόδου μέσω του
προγράμματος η να διαθέτει  ενσωματωμένο  stimulator τον οποίον ο χειριστής να χειρίζεται μέσω του
καταγραφικού

12. Να έχει τη δυνατότητα να καταγράψει όλα τα ενδοκαρδιακά σήματα και ως μονοπολικά

13.  Πρόσθετες  δυνατότητες  όπως  η  σύνδεση  μέσω  καλωδίου  για  συγχρονισμό  κι  επικοινωνία  με
συστήματα τρισδιάστατης χαρτογράφησης .

14. Να διαθέτει έγχρωμο ή ασπρόμαυρο εκτυπωτή Laser ή Inkjet  για εκτύπωση των αποτελεσμάτων των
μετρήσεων , κυμματομορφών ,γραικών παραστάσεων ,εικόνων από χαρτογράφηση

15. Να παρουσιάζεται η συστολική, διαστολική και μέση πίεση από κανάλι επιλογής του χειριστή και οι
κυμματομορφές των πιέσεων να ρυθμίζονται με διαβαθμίσεις σε mmHg.

16. Nα λειτουργεί με ρεύμα πόλης 220V/50 Hz μέσω ειδικού μετασχηματιστή για την προστασία ασθενών
και χειριστή

17. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών για την καλή λειτουργία του μηχανήματος.

18.  Να  πληρούνται  όλα  τα  διεθνή  standards ασφαλείας  και  αυτό  να  προκύπτει  από επισυναπτόμενα
CeMark, ISO κτλ.

 Να υπάρχει δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης σε περιστατικά και κατά τη διάρκεια επεμβάσεων τύπου
ΗΦΕ και κατάλυσης.

Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού  στο Γ.Ν.Θ. Άγιος Παύλος
όπως αναλυτικά αναφέρονται στην παρούσα: 
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Α)  μέσα  σε  τρεις  (3)  μήνες  από  την  ημερομηνία  υπογραφής  της  σύμβασης για  τα    «  5  (ΠΕΝΤΕ)
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ» -ΑΙΜΟΔΙΟΙΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ON-LINE ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΝΕΦΡΟΥ» και για το «ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» και 

Β)  μέσα  σε  ένα  (1)  μήνα   ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΥΠΟΓΡΑΦΗ  ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  για  τον  «ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΜΕ
ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ».

+ χρόνια εγγύησης όπου αυτό απαιτείται. 

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κα-
τόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου .
Κάθε τροποποίηση της σύμβασης πριν υπογραφεί πρέπει να τύχει της προέγκρισής της από τη Διοίκηση
Γ.Ν.Θ. Άγιος Παύλος. και της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Θα  πραγματοποιηθεί   παραλαβή  των  ειδών,  η  οποία   θα  γίνει  από  την  προβλεπόμενη  Επιτροπή
παραλαβής του  Γ.Ν.Θ. Άγιος Παύλος. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα είδη  καινούργια
και συνοδευόμενα από ότι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη. 

Η προσωρινή παραλαβή συνίσταται με ποσοτική παραλαβή των προσφερόμενων ειδών σε αντιπαραβολή
και συμφωνία με τα προσκομιζόμενα δελτία αποστολής ή δελτία αποστολής – τιμολόγια, συντάσσεται δε
πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής από το Επιτροπή παραλαβής του  Γ.Ν.Θ. Άγιος Παύλος.

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η οριστική παραλαβή  θα ακολουθήσει την ανωτέρω παραλαβή και θα ολοκληρωθεί μέσα σε περίοδο
τριάντα (30) εργασίμων ημερών από την παράδοση των ειδών.

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα
στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: Η παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιηθεί:

Α)  μέσα  σε  τρεις  (3)  μήνες  από  την  ημερομηνία  υπογραφής  της  σύμβασης για  τα    «  5  (ΠΕΝΤΕ)
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ» -ΑΙΜΟΔΙΟΙΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ON-LINE ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΝΕΦΡΟΥ» και για το «ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» και 

Β)  μέσα  σε  ένα  (1)  μήνα   ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΥΠΟΓΡΑΦΗ  ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  για  τον  «ΥΠΕΡΗΧΟΣ  ΦΟΡΗΤΟΣ  ΜΕ
ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ».

 Μέσα σε τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την παράδοσή τους, θα ολοκληρωθεί η οριστική παραλαβή
τους από την αρμόδια επιτροπή που θα συγκροτηθεί από τη Διοίκησης του  Γ.Ν.Θ. Άγιος Παύλος. 

Αν  η παραλαβή  των υλικών και  η  σύνταξη  του  σχετικού  πρωτοκόλλου  δεν  πραγματοποιηθεί  από την
επιτροπή  παραλαβής  μέσα  στον  οριζόμενο  από  τη  σύμβαση  χρόνο,  θεωρείται  ότι  η   παραλαβή
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συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία
που παραλαμβάνει  τα υλικά αποδεικτικό  προσκόμισης  τούτων,  σύμφωνα δε με  την  απόφαση αυτή η
αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου
να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του  αναδόχου,
πραγματοποιούνται  οι  προβλεπόμενοι  από  την  σύμβαση  έλεγχοι  από  επιτροπή  που  συγκροτείται  με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση
χρόνο.  Η  παραπάνω  επιτροπή  παραλαβής  προβαίνει  σε  όλες  τις  διαδικασίες  παραλαβής  που
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά
πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των
προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Χρηματοδότηση : Η πράξη χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ  :   123.387,09 €  Η τιμή επιβαρύνεται με τις εκάστοτε
νόμιμες ισχύουσες κρατήσεις.

                                                            Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                                                                      

                                                                       ΠΑΤΕΡΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – ΤΕΥΔ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΕΥΔ:
Για  ό,τι  δεν  προβλέπεται  από  την  παρούσα  και  αναφέρεται  στο  έντυπο του  ΤΕΥΔ,   δεν  απαιτείται  η
συμπλήρωσή του στο ΤΕΥΔ από τους οικονομικούς φορείς. 

                                  ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

   για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών  

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  i    και τη διαδικασία  
ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
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Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: [ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ]
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [.......]
-  Ταχυδρομική  διεύθυνση  /  Πόλη  /  Ταχ.  Κωδικός:  [:  ΕΘΝΙΚΗΣ  ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ  161,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ. 55134]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Τζήμα Δήμητρα]
- Τηλέφωνο: [2313304464-61]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [promagpavlos@outlook.com 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.agpavlos.gr]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
-  Τίτλος  ή  σύντομη  περιγραφή  της  δημόσιας  σύμβασης  (συμπεριλαμβανομένου  του  σχετικού
CPV): 33100000-1 - Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος   II  : Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα  

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία: [   ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του  οικονομικού  φορέα,  αναφέρετε  άλλον
εθνικό  αριθμό  ταυτοποίησης,  εφόσον
απαιτείται και υπάρχει 

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση  στο  Διαδίκτυο  (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο  σε  περίπτωση  προμήθειας  κατ᾽
αποκλειστικότητα,  του  άρθρου  20: ο
οικονομικός  φορέας  είναι  προστατευόμενο
εργαστήριο,  «κοινωνική  επιχείρηση»iv ή
προβλέπει  την  εκτέλεση  συμβάσεων  στο
πλαίσιο  προγραμμάτων  προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων  με  αναπηρία  ή  μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον  απαιτείται,  προσδιορίστε  σε  ποια
κατηγορία  ή  κατηγορίες  εργαζομένων  με
αναπηρία  ή  μειονεκτούντων  εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]
[….]

Κατά περίπτωση,  ο οικονομικός  φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο  πιστοποιητικό  (π.χ.  βάσει  εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:
Απαντήστε  στα  υπόλοιπα  τμήματα  της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται,  στην  ενότητα  Γ  του  παρόντος
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μέρους,  συμπληρώστε  το  μέρος  V κατά
περίπτωση,  και  σε  κάθε  περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του  πιστοποιητικού  και  τον  σχετικό  αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β)  Εάν  το  πιστοποιητικό  εγγραφής  ή  η
πιστοποίηση  διατίθεται  ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ)  Αναφέρετε  τα  δικαιολογητικά  στα  οποία
βασίζεται  η  εγγραφή  ή  η  πιστοποίηση  και,
κατά  περίπτωση,  την  κατάταξη  στον  επίσημο
κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,  συμπληρώστε  τις
πληροφορίες  που  λείπουν  στο  μέρος    IV  ,  
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον  αυτό  απαιτείται  στη  σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει  βεβαίωση πληρωμής  εισφορών
κοινωνικής  ασφάλισης  και  φόρων  ή  να
παράσχει  πληροφορίες  που  θα  δίνουν  τη
δυνατότητα  στην  αναθέτουσα  αρχή  ή  στον
αναθέτοντα  φορέα  να  τη  λάβει  απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

α) [……]

β)  (διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων):
[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  συμμετέχει  στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςvi;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα
στην  ένωση  ή  κοινοπραξία    (επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):

α) [……]
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β)  Προσδιορίστε  τους  άλλους  οικονομικούς
φορείς  που  συμμετέχουν  από  κοινού  στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)  Κατά  περίπτωση,  επωνυμία  της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

β) [……]

γ) [……]
Τμήματα Απάντηση:
Κατά  περίπτωση,  αναφορά  του  τμήματος   ή
των  τμημάτων  για  τα  οποία  ο  οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

[   ]

          Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά  περίπτωση,  αναφέρετε  το  όνομα  και  τη  διεύθυνση  του  προσώπου  ή  των  προσώπων  που  είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα  να  εκπροσωπούν  τον  οικονομικό  φορέα  για  τους  σκοπούς  της  παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο  από  την  ημερομηνία  και  τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Τηλέφωνο: [……]
Ηλ. ταχυδρομείο: [……]
Εάν  χρειάζεται,  δώστε  λεπτομερή  στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

[……]
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                               Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii 

Στήριξη: Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  στηρίζεται  στις
ικανότητες  άλλων  οικονομικών  φορέων
προκειμένου  να  ανταποκριθεί  στα  κριτήρια
επιλογής  που  καθορίζονται  στο  μέρος  IV και
στα  (τυχόν)  κριτήρια  και  κανόνες  που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; 

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες
Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα  από τους σχετικούς φορείς,
δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών. 

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες,
είτε  ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι,  ιδίως οι  υπεύθυνοι  για τον
έλεγχο  της  ποιότητας  και,  όταν  πρόκειται  για  δημόσιες  συμβάσεις  έργων,  το  τεχνικό  προσωπικό  ή  οι
τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε
ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας 

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

Εάν  ναι  παραθέστε  κατάλογο  των
προτεινόμενων  υπεργολάβων  και  το  ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν: 
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της
συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα  με  τις  ενότητες  Α  και  Β  του  παρόντος  μέρους  και  σύμφωνα  με  το  μέρος  ΙΙΙ  για  κάθε
υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων). 
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Μέρος   III  : Λόγοι αποκλεισμού  

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·
 δωροδοκίαx,xi·
 απάτηxii·
 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv·
 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

Υπάρχει  αμετάκλητη καταδικαστική  απόφαση
εις  βάρος  του  οικονομικού  φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxvi το  οποίο  είναι
μέλος  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή
εποπτικού  του  οργάνου  ή  έχει  εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε  αυτό  για  έναν  από  τους  λόγους  που
παρατίθενται  ανωτέρω  (σημεία  1-6),  ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν  από  πέντε  έτη  κατά  το  μέγιστο  ή  στην
οποία  έχει  οριστεί  απευθείας  περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά,  αναφέρετε:  (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii

Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά  και  τον  λόγο  ή  τους  λόγους  της
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ)  Εάν  ορίζεται  απευθείας  στην
καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[   ], 
σημείο-(-α): [   ], 
λόγος(-οι):[   ]

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά,  αναφέρετε:  (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xix

Σε  περίπτωση  καταδικαστικής  απόφασης,  ο
οικονομικός φορέας έχει  λάβει  μέτρα που να
αποδεικνύουν  την  αξιοπιστία  του  παρά  την
ύπαρξη  σχετικού  λόγου  αποκλεισμού

[] Ναι [] Όχι 
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(«αυτοκάθαρση»)xx;
Εάν  ναι, περιγράψτε  τα  μέτρα  που
λήφθηκανxxi:

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Πληρωμή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες
τις  υποχρεώσεις  του  όσον  αφορά  την
πληρωμή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν όχι αναφέρετε: 
α)  Χώρα  ή  κράτος  μέλος  για  το  οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως  διαπιστώθηκε  η  αθέτηση  των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
-  Η  εν  λόγω  απόφαση  είναι  τελεσίδικη  και
δεσμευτική;
-  Αναφέρατε  την  ημερομηνία  καταδίκης  ή
έκδοσης απόφασης
-  Σε  περίπτωση  καταδικαστικής  απόφασης,
εφόσον  ορίζεται  απευθείας  σε  αυτήν,  τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  όσον  αφορά  την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης  διατίθεται  ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): xxiv

[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες  σχετικά  με  πιθανή
αφερεγγυότητα,  σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  έχει, εν  γνώσει  του,
αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του  στους  τομείς
του  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και
εργατικού δικαίουxxv;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του
παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται  ο  οικονομικός  φορέας  σε
οποιαδήποτε  από  τις  ακόλουθες
καταστάσειςxxvi :
α) πτώχευση, ή 
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε)  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή 
στ)  αναστολή  επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή 
ζ)  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση
προκύπτουσα  από  παρόμοια  διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-  Διευκρινίστε  τους  λόγους  για  τους  οποίους
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση,  λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων  σχετικά  με  τη  συνέχε  συνέχιση  της
επιχειρηματικής  του  λειτουργίας  υπό  αυτές
αυτές τις περιστάσειςxxvii 

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]
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Έχει  διαπράξει  ο  οικονομικός  φορέας
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

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

Εάν  ναι,  έχει  λάβει  ο  οικονομικός  φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[..........……]

Έχει  συνάψει ο  οικονομικός  φορέας
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

Εάν  ναι,  έχει  λάβει  ο  οικονομικός  φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:
[……]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει  παράσχει  ο  οικονομικός  φορέας  ή
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν  συμβουλές
στην  αναθέτουσα  αρχή  ή  στον  αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της  διαδικασίας  σύναψης  της
σύμβασηςxxx;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]
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Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη  πλημμέλειαxxxi κατά  την
εκτέλεση  ουσιώδους  απαίτησης  στο  πλαίσιο
προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,
προηγούμενης  σύμβασης  με  αναθέτοντα
φορέα  ή  προηγούμενης  σύμβασης
παραχώρησης  που  είχε  ως  αποτέλεσμα  την
πρόωρη  καταγγελία  της  προηγούμενης
σύμβασης ,  αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις; 
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:
[……]

Μπορεί  ο  οικονομικός  φορέας  να
επιβεβαιώσει ότι:
α)  δεν  έχει  κριθεί  ένοχος  σοβαρών  ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που  απαιτούνται  για  την  εξακρίβωση  της
απουσίας  των  λόγων  αποκλεισμού  ή  την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ)  ήταν  σε  θέση  να  υποβάλλει  χωρίς
καθυστέρηση  τα  δικαιολογητικά  που
απαιτούνται  από  την  αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα 
δ)  δεν  έχει  επιχειρήσει  να  επηρεάσει  με
αθέμιτο  τρόπο  τη  διαδικασία  λήψης
αποφάσεων  της  αναθέτουσας  αρχής  ή  του
αναθέτοντα  φορέα,  να  αποκτήσει
εμπιστευτικές  πληροφορίες που ενδέχεται  να
του  αποφέρουν  αθέμιτο  πλεονέκτημα  στη
διαδικασία  ανάθεσης  ή  να  παράσχει  εξ
αμελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες  που
ενδέχεται  να  επηρεάσουν  ουσιωδώς  τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση; 

[] Ναι [] Όχι
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Ονομαστικοποίηση  μετοχών  εταιρειών  που
συνάπτουν  δημόσιες  συμβάσεις  Άρθρο  8
παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii:

Απάντηση:

Συντρέχουν  οι  προϋποθέσεις  εφαρμογής  της
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;

[] Ναι [] Όχι 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……]
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Μέρος   IV  : Κριτήρια επιλογής  

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός
φορέας δηλώνει ότι: 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή
ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a
του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση  όλων  των  απαιτούμενων
κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί  όλα  τα  απαιτούμενα  κριτήρια
επιλογής;

[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες  μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Καταλληλότητα Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι  εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασήςxxxiii; του:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……]

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός
φορέας  μέλος συγκεκριμένου  οργανισμού  για  να
έχει  τη  δυνατότητα  να  παράσχει  τις  σχετικές
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας: 
[ …] [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……]
[……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Ο οικονομικός  φορέας  πρέπει  να παράσχει  πληροφορίες  μόνον όταν  τα  σχετικά  κριτήρια  επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση:
1α)  Ο  («γενικός»)  ετήσιος  κύκλος  εργασιών
του  οικονομικού  φορέα  για  τον  αριθμό
οικονομικών  ετών  που  απαιτούνται  στη
σχετική  διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή  στα
έγγραφα της σύμβασης :
και/ή,
1β)  Ο  μέσος ετήσιος  κύκλος  εργασιών  του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που
απαιτούνται  στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην
πρόσκληση  ή  στα  έγγραφα  της  σύμβασης
είναι ο εξής xxxiv:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 
[……],[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): 
[……][……][……]

2α)  Ο  ετήσιος  («ειδικός»)  κύκλος  εργασιών
του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό
τομέα που καλύπτεται  από τη  σύμβαση και
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται
είναι ο εξής:
και/ή,
2β)  Ο  μέσος ετήσιος  κύκλος  εργασιών  του
οικονομικού  φορέα  στον  τομέα  και  για  τον
αριθμό  ετών  που  απαιτούνται  στη  σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης είναι ο εξήςxxxv:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 
[……],[……][…] νόμισμα

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): 
[……][……][……]

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά
με  τον  κύκλο εργασιών  (γενικό  ή ειδικό)  δεν
είναι  διαθέσιμες  για  ολόκληρη  την
απαιτούμενη  περίοδο,  αναφέρετε  την
ημερομηνία  που  ιδρύθηκε  ή  άρχισε  τις

[…................................…]
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δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:
4)Όσον  αφορά  τις  χρηματοοικονομικές
αναλογίεςxxxvi που  ορίζονται  στη  σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
ότι  οι  πραγματικές  τιμές  των  απαιτούμενων
αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(προσδιορισμός  της  απαιτούμενης  αναλογίας-
αναλογία  μεταξύ  x και  yxxxvii -και  η  αντίστοιχη
αξία)

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): 
[……][……][……]

5)  Το  ασφαλισμένο  ποσό  στην  ασφαλιστική
κάλυψη  επαγγελματικών  κινδύνων του
οικονομικού φορέα είναι το εξής:
Εάν  οι  εν  λόγω  πληροφορίες  διατίθενται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): 
[……][……][……]

6)  Όσον  αφορά  τις  λοιπές  οικονομικές  ή
χρηματοοικονομικές  απαιτήσεις, οι  οποίες
(ενδέχεται  να)  έχουν  προσδιοριστεί  στη
σχετική  διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή  στα
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει ότι:
Εάν η  σχετική τεκμηρίωση που  ενδέχεται να
έχει  προσδιοριστεί  στη  σχετική  προκήρυξη  ή
στα  έγγραφα  της  σύμβασης  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……..........]

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): 
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες  μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση:
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii,
ο  οικονομικός  φορέας  έχει  εκτελέσει  τα
ακόλουθα  έργα  του  είδους  που  έχει
προσδιοριστεί:

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  όσον  αφορά  την
καλή   εκτέλεση  και  ολοκλήρωση  των
σημαντικότερων  εργασιών  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων):
 [……][……][……]

1β)  Μόνο  για  δημόσιες  συμβάσεις
προμηθειών  και  δημόσιες  συμβάσεις
υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix, ο
οικονομικός  φορέας  έχει  προβεί  στις
ακόλουθες  κυριότερες  παραδόσεις  αγαθών
του  είδους  που  έχει  προσδιοριστεί  ή  έχει
παράσχει  τις  ακόλουθες  κυριότερες
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά  τη  σύνταξη  του  σχετικού  καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη): 
[…...........]

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες

2)  Ο  οικονομικός  φορέας  μπορεί  να
χρησιμοποιήσει  το  ακόλουθο  τεχνικό
προσωπικό  ή  τις  ακόλουθες  τεχνικές
υπηρεσίεςxli,  ιδίως  τους  υπεύθυνους  για  τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων,
ο  οικονομικός  φορέας  θα  μπορεί  να
χρησιμοποιήσει  το  ακόλουθο  τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες
για την εκτέλεση του έργου:

[……..........................]

[……]

3)  Ο  οικονομικός  φορέας  χρησιμοποιεί  τον
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα
ακόλουθα  μέτρα  για  την  διασφάλιση  της
ποιότητας και  τα  μέσα μελέτης  και  έρευνας
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα: 

[……]
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4)  Ο  οικονομικός  φορέας  θα  μπορεί  να
εφαρμόσει  τα  ακόλουθα  συστήματα
διαχείρισης  της  αλυσίδας  εφοδιασμού και
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:

[....……]

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα
ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται
σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο  οικονομικός  φορέας  θα επιτρέπει  τη
διενέργεια  ελέγχωνxlii όσον  αφορά  το
παραγωγικό  δυναμικό ή  τις  τεχνικές
ικανότητες του  οικονομικού  φορέα  και,
εφόσον  κρίνεται  αναγκαίο,  όσον  αφορά  τα
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει
καθώς  και  τα  μέτρα  που  λαμβάνει  για  τον
έλεγχο της ποιότητας;

[] Ναι [] Όχι

6)  Οι  ακόλουθοι  τίτλοι  σπουδών  και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α)  τον  ίδιο  τον  πάροχο  υπηρεσιών  ή  τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα  με  τις  απαιτήσεις  που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη
ή στα έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:

α)[......................................……]

β) [……]
7)  Ο  οικονομικός  φορέας  θα  μπορεί  να
εφαρμόζει  τα  ακόλουθα  μέτρα
περιβαλλοντικής  διαχείρισης κατά  την
εκτέλεση της σύμβασης:

[……]

8)  Το  μέσο  ετήσιο  εργατοϋπαλληλικό
δυναμικό  του  οικονομικού  φορέα  και  ο
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής: 

Έτος,  μέσο  ετήσιο  εργατοϋπαλληλικό
προσωπικό: 
[........], [.........] 
[........], [.........] 
[........], [.........] 
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........] 
[........], [.........] 
[........], [.........] 

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις
και  τεχνικό  εξοπλισμό  για  την  εκτέλεση  της
σύμβασης:

[……]

10)  Ο  οικονομικός  φορέας  προτίθεται,  να [....……]
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αναθέσει  σε  τρίτους  υπό  μορφή
υπεργολαβίαςxliii το  ακόλουθο τμήμα  (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:
11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο  οικονομικός  φορέας  θα  παράσχει  τα
απαιτούμενα  δείγματα,  περιγραφές  ή
φωτογραφίες  των  προϊόντων  που  θα
προμηθεύσει,  τα  οποία  δεν  χρειάζεται  να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·
Κατά  περίπτωση,  ο  οικονομικός  φορέας
δηλώνει  περαιτέρω  ότι  θα  προσκομίσει  τα
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): [……][……][……]

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει
τα  απαιτούμενα  πιστοποιητικά που  έχουν
εκδοθεί  από  επίσημα  ινστιτούτα  ελέγχου
ποιότητας ή  υπηρεσίες  αναγνωρισμένων
ικανοτήτων,  με  τα  οποία  βεβαιώνεται  η
καταλληλότητα  των  προϊόντων,
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές
προδιαγραφές  ή  σε  πρότυπα,  και  τα  οποία
ορίζονται  στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε
ποια  άλλα  αποδεικτικά  μέσα  μπορούν  να
προσκομιστούν:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[….............................................]

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): [……][……][……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ο  οικονομικός  φορέας  πρέπει  να  παράσχει  πληροφορίες  μόνον όταν  τα  συστήματα  διασφάλισης
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Συστήματα  διασφάλισης  ποιότητας  και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Απάντηση:

Θα  είναι  σε  θέση  ο  οικονομικός  φορέας  να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από  ανεξάρτητους  οργανισμούς  που
βεβαιώνουν  ότι  ο  οικονομικός  φορέας
συμμορφώνεται  με τα απαιτούμενα  πρότυπα
διασφάλισης  ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης  της  προσβασιμότητας
για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια  άλλα  αποδεικτικά  μέσα  μπορούν  να
προσκομιστούν  όσον  αφορά  το  σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]

Θα  είναι  σε  θέση  ο  οικονομικός  φορέας  να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από  ανεξάρτητους  οργανισμούς  που
βεβαιώνουν  ότι  ο  οικονομικός  φορέας
συμμορφώνεται  με  τα  απαιτούμενα
συστήματα  ή  πρότυπα  περιβαλλοντικής
διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια  άλλα  αποδεικτικά  μέσα  μπορούν  να
προσκομιστούν όσον αφορά τα  συστήματα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα κεντρικής Μακεδονίας  

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊϊκόό  Ταμεϊόό 

Περϊφερεϊακήό ς Αναό πτυξής
Σελίδα 80





Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων
φορέας έχει  προσδιορίσει  αντικειμενικά και  χωρίς  διακρίσεις  κριτήρια ή κανόνες  που πρόκειται  να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν
προσφορά  ή  να  συμμετάσχουν  στον  διάλογο.  Οι  πληροφορίες  αυτές,  οι  οποίες  μπορούν  να
συνοδεύονται  από  απαιτήσεις  όσον  αφορά  τα  πιστοποιητικά  (ή  το  είδος  τους)  ή  τις  μορφές
αποδεικτικών εγγράφων,  εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται
στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού
διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση:
Πληροί τα αντικειμενικά και  χωρίς διακρίσεις
κριτήρια  ή  κανόνες  που  πρόκειται  να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον  ζητούνται  ορισμένα  πιστοποιητικά  ή
λοιπές  μορφές  αποδεικτικών  εγγράφων,
αναφέρετε  για  καθένα  από  αυτά αν  ο
οικονομικός φορέας διαθέτει  τα απαιτούμενα
έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή
λοιπές  μορφές  αποδεικτικών  στοιχείων
διατίθενται  ηλεκτρονικάxliv,  αναφέρετε  για  το
καθένα:

[….]

[] Ναι [] Όχιxlv

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): [……][……][……]xlvi
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι –
IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών
ψευδών δηλώσεων.

Ο  κάτωθι  υπογεγραμμένος,  δηλώνω  επισήμως  ότι  είμαισε  θέση,  κατόπιν  αιτήματος  και  χωρίς
καθυστέρηση,  να  προσκομίσω  τα  πιστοποιητικά  και  τις  λοιπές  μορφές  αποδεικτικών  εγγράφων  που
αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν :

α)  η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει  τη δυνατότητα να λάβει  τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας  με  πρόσβαση  σε  εθνική  βάση  δεδομένων  σε  οποιοδήποτε  κράτος  μέλος  αυτή  διατίθεται
δωρεάνxlviii.

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει
πρόσβαση  σε  δικαιολογητικά  των  πληροφοριών  τις  οποίες  έχω  υποβάλλει  στ...  [να  προσδιοριστεί  το
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους
σκοπούς  τ...  [προσδιορισμός  της  διαδικασίας  προμήθειας:  (συνοπτική  περιγραφή,  παραπομπή  στη
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].
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ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. 

Ο Ανάδοχος θα εκτυπώσει και θα επικολλήσει στην πίσω ή πλάγια όψη, ετικέτα με ενδεικτική
διάσταση 3εκ. x 15εκ. Το περιεχόμενο της ετικέτας θα δοθεί έγκαιρα στον Ανάδοχο από την Αναθέτουσα,
σε ψηφιακή μορφή και  θα τοποθετηθεί  στα είδη που αυτό είναι  εφικτό,  στο πλαίσιο  της λήψης των
κατάλληλων μέτρων δημοσιότητας που υπόκεινται πράξεις ενταγμένες στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ» -ΑΙΜΟΔΙΟΙΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ON-LINE ΜΕΘΟΔΩΝ

Προδιαγραφή Απάντηση Απαίτηση Παραπομπή 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΟΣ Ο Ανάδοχος θα εκτυπώσει και θα επικολλήσει στην
πίσω ή πλάγια όψη, ετικέτα με ενδεικτική διάστα-
ση 3εκ. x 15εκ. Το περιεχόμενο της ετικέτας θα δο-
θεί έγκαιρα στον Ανάδοχο από την Αναθέτουσα, σε
ψηφιακή μορφή και θα τοποθετηθεί στα είδη που
αυτό είναι εφικτό, στο πλαίσιο της λήψης των κα-
τάλληλων  μέτρων  δημοσιότητας  που  υπόκεινται
πράξεις ενταγμένες στο ΕΣΠΑ 2014-2020

1 Το  μηχάνημα  να  είναι  πλήρες,  καινούργιο,
αμεταχείριστο  και  σύγχρονης  τεχνολογίας.  Τα
χαρακτηριστικά  που  θα  αναφερθούν  να
τεκμηριώνονται,  απαραίτητα,  με  αντίστοιχα
prospectus του κατασκευαστή, εγκρίσεις και άλλα
στοιχεία προς αξιολόγηση. Να φέρει σήμανση CE,
όπως  προβλέπεται  από  την  εκάστοτε  ισχύουσα
Ελληνική Νομοθεσία.

2     Να λειτουργεί με ρεύμα τάσης 220V/50Hz, με
αυτονομία  λειτουργίας  τουλάχιστον  δέκα  (10)
λεπτών, σε περίπτωση  διακοπής ρεύματος.

3      Η  λειτουργία  του  να  βασίζεται  σε
μικροϋπολογιστές  (microprocessors)  και  να
αυτοελέγχεται  πριν  την  έναρξη  της διαδικασίας
αιμοκάθαρσης.
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4 Να φέρεται σε τροχήλατη βάση, με δυνατότητα
ακινητοποίησης  των  τροχών,  να  είναι  εύκολο
στην  μεταφορά  του  και  να  φέρει  αναρτήρες
φιαλών, συσκευών ορών, φίλτρων και γραμμών.

5 α)  Να  χρησιμοποιεί  φίλτρα  αιμοκάθαρσης  όλων
των εργοστασίων.
β)  Το  μηχάνημα  θα  πρέπει  να
δέχεται αρτηριοφλεβικές γραμμές  που  δεν
καλύπτονται  από  εργοστασιακό  απόρρητο
κατασκευής

6 Να  φέρει  όλους  τους  απαραίτητους
αυτοματισμούς  και  συστήματα  ασφαλείας  για
την  προστασία  του  ασθενούς  είτε  από  βλάβη,
είτε από εσφαλμένο χειρισμό.

7 Να έχει αυτοδιαγνωστικό πρόγραμμα βλαβών ή
λαθών  για  την  ταχεία  επισκευή  από  τους
τεχνικούς.  Οι  ενδείξεις  των  παραμέτρων
λειτουργίας  να είναι  στην Ελληνική γλώσσα και
να  απεικονίζονται  ψηφιακά  ή  αναλογικά  ή  σε
οθόνη.

8.        Να  έχει  ενσωματωμένο  σύστημα  εφαρμογής
αιμοκάθαρσης με Μονή Βελόνα με μία ή και με
δύο αντλίες.

9    Να έχει αντλία χορήγησης  ηπαρίνης.

10 Να έχει σύστημα μέτρησης και ελέγχου των ορίων
αρτηριακής και φλεβικής πίεσηςτου αίματος με τις
αντίστοιχες ενδείξεις.          

11 Να έχει ένδειξη της διαμεμβρανικής πίεσης (ΤΜP).
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12 Να έχει αυτόματη περιστροφική αντλία αίματος,
με δυνατότητα ρύθμισης της παροχής κατά την
διάρκεια  της  συνεδρίας.  Η  μέγιστη  δυνατή
παροχή αίματος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον
500  ml/min. Η αντλία θα πρέπει να μπορεί να
λειτουργεί  και  χειροκίνητα,  σε  περίπτωση
διακοπής ρεύματος.

13 Να έχει ένδειξη της παροχής του αίματος.

14   Να  έχει  σύστημα  αυτόματης  ελεγχόμενης
υπερδιήθησης.

15 Να έχει πρόγραμμα υπερδιήθησης χωρίς δίοδο
διαλύματος αιμοκάθαρσης (ξηρά κάθαρση).

  16  Να  διαθέτει  σύστημα  ανίχνευσης  διαφυγής
αίματος  (blood leak detector)  και  σύστημα
αυτόματης αεροπαγίδας.

17 Ως  προς  την  παρασκευή  του  διαλύματος
αιμοκάθαρσης, να είναι αυτόματο και αυτόνομο.

18  18.     Να  είναι  τύπου  single pass (μονής
διέλευσης του διαλύματος αιμοκάθαρσης από το
φίλτρο αιμοκάθαρσης).

19 19.Να  έχει  δυνατότητα  ρύθμισης  της  παροχής
του  τελικού  διαλύματος  με  μέγιστο  όριο
τουλάχιστον  700 ml/min.

20   Να  έχει  τη  δυνατότητα  ρύθμισης  της
θερμοκρασίας  του  διαλύματος  αιμοκάθαρσης
κατά την διάρκεια της συνεδρίας.

21 Να  εκτελεί  αυτόματη  θερμική  και  χημική
αποστείρωση και πλύσιμο με νερό.

22 α) Να παρασκευάζει διάλυμα διττανθρακικών και
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από  πυκνό  διάλυμα  και  από  άνυδρο
διττανθρακικό νάτριο σε στερεά μορφή (σκόνη),
με  δυνατότητα  μεταβολής/ρύθμισης  της
συγκέντρωσης διττανθρακικών και νατρίου, κατά
την διάρκεια της συνεδρίας.
β)  Να  δέχεται  φύσιγγα  σκόνης  διττανθρακικών

που  δεν  καλύπτεται  από   εργοστασιακό
απόρρητο κατασκευής

23      Να διενεργεί τη μέθοδο της Αιμοδιήθησης, Αι-
μοδιαδιήθησης  με  on-line παρασκευή  διαλυ-
μάτων (υποκατάστασης). Τα αναλώσιμα υλικά για
την  διεξαγωγή  των  ως  άνω  μεθόδων  δεν  θα
πρέπει να καλύπτονται από εργοστασιακό απόρ-
ρητο κατασκευής.

24 Να  έχει  σύστημα  υπολογισμού  και  καταγραφής
του KT/V κατά την διάρκεια  της συνεδρίας αιμο-
κάθαρσης.

25 Να  διαθέτει  μνήμη  εγγραφής  προγράμματος
θεραπείας ασθενών ξεχωριστά.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

A. Prospectus και Βεβαιώσεις

1. Τα  κατατιθέμενα  Prospectus πρέπει  να
επαληθεύουν  τα  τεχνικά  και  ποιοτικά
χαρακτηριστικά  που  αναγράφονται  στις
προσφορές.  Πρέπει  να  είναι  πρωτότυπα  (όχι
φωτοτυπίες)  του  μητρικού  κατασκευαστικού
οίκου.  Πρέπει  επίσης  να  είναι  αυτά  που
χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής του προϊόντος,
στο  πλαίσιο  της  πολιτικής  προώθησης  των
πωλήσεων  του  στις  αγορές  (ιδιωτικές  και  του
Δημοσίου) του ενδιαφέροντός του. Σε περίπτωση
που  τεχνικά  στοιχεία  της  προσφοράς  είναι
διάφορα από τα αναγραφόμενα στα  Prospectus,
πρέπει  να  κατατίθεται  επιβεβαιωτική  επιστολή
από το νόμιμο εκπρόσωπο του οίκου κατασκευής
του  προϊόντος  και  όχι  από  τοπικούς
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αντιπροσώπους ή εκπροσώπους.

2.  Η κατά τα άνω επιστολή του οίκου κατασκευής
και κάθε σχετικό με την προμήθεια πιστοποιητικό
πρέπει  να  είναι  υποχρεωτικά  πρωτότυπα  και
επικυρωμένα  από  το  Επιμελητήριο  της  πόλης
όπου  ανήκει  η  εταιρία,  ή  άλλη  αρμόδια  αρχή
στην περίπτωση αλλοδαπών επιχειρήσεων και να
συνοδεύονται  από  επίσημη  μετάφραση
θεωρημένη από Ελληνική Προξενική Αρχή. Τέλος,
πρέπει  να  αναγράφονται  και  όλα  τα  σχετικά
στοιχεία  του  νόμιμου  εκπροσώπου  (τίτλος,
διεύθυνση,  τηλέφωνο,  φαξ,  e-mail)  ώστε  να
παρέχεται  δυνατότητα  επικοινωνίας  με  τον
υπογράφοντα για επαλήθευση.

B. Εγγυήσεις , υποστήριξη και ανταλλακτικά
 

1. Ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  εγγυηθεί  την
καλή λειτουργία  των  υπό προμήθεια  ειδών για
τουλάχιστον  δύο  (2)  χρόνια  από  την  οριστική
παραλαβή τους, κατά τους όρους της διακήρυξης
και τις ισχύουσες διατάξεις. Η δέσμευση αυτή θα
γίνεται  με  κατάθεση  σχετικής  έγγραφης
βεβαίωσης, η οποία θα αναφέρεται κατά τρόπο
σαφή στα προσφερόμενα είδη. Κατά τη διάρκεια
ισχύος  της  εγγύησης,  το  Νοσοκομείο  δεν  θα
ευθύνεται  για  οποιαδήποτε  βλάβη  του
μηχανήματος ή μέρους αυτού προερχόμενη από
την  συνήθη  και  ορθή  χρήση  του  και  δεν  θα
επιβαρύνεται  με  κανένα  ποσόν  για  εργατικά,
ανταλλακτικά,  υλικά  και  λοιπά  έξοδα
αποκατάστασης  της  βλάβης.  Στην  παρεχόμενη
εγγύηση  περιλαμβάνεται  και  η  υποχρέωση  του
προμηθευτή για προληπτικό έλεγχο συντήρησης,
σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε το μηχάνημα
να  διατηρείται  σε  κατάσταση  ετοιμότητας.  Η
συχνότητα των προληπτικών ελέγχων πρέπει να
καθορίζεται στην προσφορά και να είναι σύμφων

2 Ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  δηλώσει
εγγράφως  ότι  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  να
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διαθέτει  στο  Νοσοκομείο  ανταλλακτικά  του
προσφερόμενου  είδους  για  δέκα  (10)
τουλάχιστον  έτη  από  την  παράδοση  αυτού.
Επίσης,  υποχρεούται  να  καταθέσει  με  την
προσφορά  έγγραφη  δήλωση  του  νομίμου
εκπροσώπου  του  κατασκευαστικού  οίκου  ή
ελληνικού  θυγατρικού  του  οίκου  (η  οποία  θα
αναφέρεται ρητώς στην παρούσα διακήρυξη), ότι
αναλαμβάνει  τη  δέσμευση  για  διάθεση
ανταλλακτικών  για  όσο  χρονικό  διάστημα
δηλώνει  ο  προμηθευτής,  καθώς  και  για  τη
συνέχιση της διάθεσης των ανταλλακτικών στην
αναθέτουσα  αρχή,  σε  περίπτωση  που  ο
προμηθευτής πάψει να είναι ο αντιπρόσωπος ή
εκπρόσωπος  του  κατασκευαστικού  οίκου  στη
Ελλάδα  ή  σε  περίπτωση  που  ο  προμηθευτής
πάψει  να  υφίσταται  ως  επιχείρηση,  δεδομένου
ότι  τούτο  κρίνεται  ως  ουσιώδης  απαίτηση  της
διακήρυξης  για  την  μακρόχρονη  ομαλή  και
απρόσκοπτη λειτουργία του μηχανήματος.
 

3 Σε περίπτωση που ο προμηθευτής είναι ο ίδιος ο
κατασκευαστής,  τότε  σχετικά  με  τη  διάθεση
ανταλλακτικών αρκεί η δήλωση του προμηθευτή
– κατασκευαστή

4. Για  περιπτώσεις  κατασκευαστών,  οι  οποίοι
χρησιμοποιούν  υποσυστήματα  άλλων
κατασκευαστικών  οίκων,  αρκεί  η  δήλωση  του
κατασκευαστή  του  τελικού  προϊόντος  και  δεν
απαιτούνται  οι  δηλώσεις  περί  διάθεσης
ανταλλακτικών των κατασκευαστικών οίκων των
διαφόρων υποσυστημάτων.

5 Μετά  την  λήξη  του  χρόνου  εγγύησης  καλής
λειτουργίας,  ο  προμηθευτής  υποχρεούται,
εφόσον θα του έχει  ανατεθεί  η συντήρηση του
μηχανήματος,  να  εξασφαλίζει  την  επιμελή
συντήρηση  και  επισκευή  του  όλου  συστήματος
μέχρι την συμπλήρωση δέκα (10) ετών από την
παραλαβή  του  μηχανήματος,  έναντι  ιδιαίτερης
ετήσιας  αμοιβής,  την  οποία  θα  έχει  καθορίσει
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στην  οικονομική  του  προσφορά  και  με  την
σύμφωνη  έγγραφη  δήλωση  -  εγγύηση  του
κατασκευαστικού  οίκου.  Η  δήλωση  του
κατασκευαστικού  οίκου  πρέπει  να  καλύπτει  και
την  περίπτωση  που  ο  προμηθευτής  πάψει  να
είναι  ο  αντιπρόσωπος  ή  εκπρόσωπος  του
κατασκευαστικού  οίκου  στη  Ελλάδα  ή  γενικά
πάψει να υφίσταται ως επιχείρηση.

6 Κάθε  έγγραφη  δήλωση  -  βεβαίωση  του
κατασκευαστή  πρέπει  υποχρεωτικά  να  είναι
πρωτότυπη  και  επικυρωμένη  από  το
Επιμελητήριο  της  πόλης  όπου  εδρεύει  αυτός  ή
από  άλλη  αρμόδια  αρχή  στην  περίπτωση
αλλοδαπών  επιχειρήσεων,  και  να  συνοδεύεται
από  επίσημη  μετάφραση  θεωρημένη  από
Ελληνική  Προξενική  Αρχή.  Τέλος,  πρέπει  να
αναγράφονται  και  όλα  τα  σχετικά  στοιχεία  του
νόμιμου  εκπροσώπου  (τίτλος,  διεύθυνση,
τηλέφωνο,  φαξ,  e-mail)  ώστε  να  παρέχεται  η
δυνατότητα  επικοινωνίας  με  τον  υπογράφοντα
για επαλήθευση.

7 Προσφορές  που  δεν  είναι  σύμφωνες  με  τα
οριζόμενα ανωτέρω απορρίπτονται.

8 Όλοι  οι  συμμετέχοντες  υποχρεωτικά  πρέπει  να
διαθέτουν σύστημα ποιότητας ΕΝ ISO 9001:08 ή
ΕΝ  ISO 13485:03,  με  πεδίο  πιστοποίησης  την
διακίνηση ιατροτεχνολογικών  προϊόντων  και ΕΝ
ISO 13485:03 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική
υποστήριξη  ιατροτεχνολογικών  προϊόντων  (με
πιστοποιητικά  επίσημου  οργανισμού
πιστοποίησης  μεταφρασμένα  στα  ελληνικά  και
νομίμως επικυρωμένα).

Γ - Εγκατάσταση – παράδοση
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1 Τα  μηχανήματα  θα  εγκατασταθούν  με  ευθύνη
του  προμηθευτή  στον  χώρο  που  θα  του
υποδειχθεί από το Νοσοκομείο.

2 Οι  συμμετέχοντες  στο διαγωνισμό οφείλουν  να
λάβουν  επιτόπια  γνώση  των  συνθηκών  του
χώρου εγκατάστασης  και  να  βεβαιώσουν  τούτο
εγγράφως,  ώστε  να  προβλεφθούν  όλες  οι
αναγκαίες  ενέργειες  (εργασίες,  τροποποιήσεις,
κατασκευές  κλπ.)  και  να  συμπεριληφθούν  στην
προσφορά τους με πλήρη τεχνική περιγραφή.

3 Με φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή : -- Θα 
γίνει έλεγχος της υπάρχουσας κατάστασης του 
χώρου και βελτίωση, ενίσχυση ή αντικατάσταση 
αυτής ώστε να διασφαλίζονται όλες οι 
απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών του 
Ελληνικού κράτους και η νόμιμη λειτουργία των 
νέων μηχανημάτων. -- Ο προμηθευτής θα 
αναλάβει την οικονομική δαπάνη και τη 
διεκπεραίωση της διαμόρφωσης των χώρων 
εγκατάστασης (εφόσον απαιτείται), θα έχει δε 
την πλήρη ευθύνη για τις συνθήκες λειτουργίας 
των μηχανημάτων που θα εγκαταστήσει.

4 Η παραλαβή των μηχανημάτων θα γίνει μετά την 
εγκατάσταση αυτών σε πλήρη λειτουργία. 
Ειδικότερα, για την οριστική παραλαβή του 
μηχανήματος πρέπει να προηγηθούν όλοι οι 
απαιτούμενοι έλεγχοι, οι μετρήσεις, η επίδειξη 
λειτουργίας και γενικά η επαλήθευση των 
τεχνικών του δυνατοτήτων και χαρακτηριστικών.

5 Όλα τα είδη και υλικά που θα προσκομίσει ο 
προμηθευτής για την εγκατάσταση και λειτουργία
του υπό προμήθεια μηχανήματος, πρέπει να 
είναι καινούργια, αμεταχείριστα, χωρίς 
ελαττώματα και να ικανοποιούν όλους τους 
όρους της σύμβασης, που καθορίζουν τον τύπο, 
την κατηγορία και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά 
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του.

6 Με την τεχνική προσφορά συνυποβάλλεται 
υποχρεωτικά πλήρης κατάλογος στον οποίο 
αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις 
παρόμοιων ή ίδιων μηχανημάτων που έχουν 
εγκατασταθεί στην Ελλάδα, η αξία τους, οι 
ημερομηνίες παραγγελίας, παράδοσης και οι 
τυχόν υποχρεώσεις παράδοσης, καθώς και οι 
παραλήπτες (Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα). Στην 
περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στο 
Δημόσιο τομέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται 
με σχετικά έγγραφα της αρμόδιας Υπηρεσίας στα 
οποία θα αναφέρεται και η εμπρόθεσμη ή μη 
παράδοση των υλικών. Στην περίπτωση που ο 
παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα, οι 
παραδόσεις βεβαιώνονται από αυτόν ή εάν 
τούτο δεν είναι δυνατόν, δηλώνονται υπεύθυνα 
από τον προμηθευτή. Στον ίδιο κατάλογο 
διευκρινίζεται αν τα μηχανήματα αυτά 
συντηρούνται από συνεργείο του προμηθευτή 
και από πότε.

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

 ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΜΕ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Προδιαγραφή 

Απάντηση Απαίτη
ση 

Παραπομπή 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΟΣ Ο Ανάδοχος θα εκτυπώσει και θα επικολλή-
σει στην πίσω ή πλάγια όψη, ετικέτα με εν-
δεικτική διάσταση 3εκ. x 15εκ. Το περιεχόμε-
νο της ετικέτας θα δοθεί έγκαιρα στον 
Ανάδοχο από την Αναθέτουσα, σε ψηφιακή 
μορφή και θα τοποθετηθεί στα είδη που 
αυτό είναι εφικτό, στο πλαίσιο της λήψης 
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των κατάλληλων μέτρων δημοσιότητας που 
υπόκεινται πράξεις ενταγμένες στο ΕΣΠΑ 
2014-2020

1 Ο ζητούμενος υπέρηχος θα πρέπει να είναι
έγχρωμος της πλέον πρόσφατης, σύγχρονης
ψηφιακής  τεχνολογίας  και  να  διαθέτει
οπωσδήποτε ψηφιακό διαμορφωτή δέσμης
(digital beamformer) ανεξαρτήτων καναλιών
επεξεργασίας.  Η  συμφωνία  των  τεχνικών
χαρακτηριστικών  με  τις  τεχνικές
προδιαγραφές  να  τεκμηριώνονται  πλήρως
με  σαφείς  παραπομπές  σε  τεχνικά
φυλλάδια,  εγχειρίδια,  δηλώσεις  του
κατασκευαστή οίκου.

2 Να  είναι  μικρού  όγκου  και  βάρους
(μικρότερο των 7 kg) ώστε να μπορεί εύκολα
να μεταφερθεί χωρίς το τροχήλατο.

3 Να λειτουργεί με τάση δικτύου 220 V -50Hz

4 Να  είναι  κατάλληλος  για  Νεφρολογικές,
ουρολογικές,  small  part,   αγγειολογικές
,κ.λ.π (Να αναφερθούν) εξετάσεις, ενηλίκων
και παίδων. 

5 Να  διαθέτει  ενσωματωμένη  μπαταρία  για
αυτονομία τουλάχιστον 30 λεπτών. 

6 Να διαθέτει ενσωματωμένη έγχρωμη οθόνη
τουλάχιστον  15’’  LΕD   ή  LCD υψηλής
διακριτικής  ικανότητας  (1024Χ728).  Να
διαθέτει  δυνατότητα χωρισμού της οθόνης
σε 2 μέρη.

7 Να διαθέτει πρωτόκολλα μετρήσεων και 
γενικές μετρήσεις σε όλες τις απεικονίσεις.

8 Να διαθέτει μονάδα ψηφιακής 
αποθήκευσης εικόνων και εξετάσεων σε 
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εσωτερικό σκληρό δίσκο μεγάλης 
χωρητικότητας. (τουλάχιστον 300 GB- να 
αναφερθεί η χωρητικότητα).

9 Να διαθέτει δυνατότητα αποθήκευσης 
στατικών εικόνων και video σε 
μορφή.Jpeg,AVI,Dicom3.

10 Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) θύρες USB
για  αποθήκευση  εικόνων  και  video σε
ψηφιακά μέσα (memory stick

11 Nα διαθέτει DVD RW

12 Να  διαθέτει  δυνατότητα  σύνδεσης  με
έγχρωμο video printer.

13

Να  διαθέτει  σύγχρονο  πληκτρολόγιο
χειρισμού με κυλιόμενη σφαίρα – trackball
για μετρήσεις ακριβείας και ειδικά κουμπιά
προγραμματιζόμενα από το χρήστη.

14 Να  διαθέτει  μία  ή  περισσότερες  ενεργές
θύρες  για  σύνδεση  ηλεκτρονικών
ηχοβολέων  .  Στη  περίπτωση  που  διαθέτει
μόνο  μία  ενεργή  θύρα  θα  πρέπει  να
προσφερθεί  μαζί  με τη βασική μονάδα και
εξωτερικό  συνδετικό  για  την  ταυτόχρονη
σύνδεση  τουλάχιστον  δύο  ηλεκτρονικών
ηχοβολέων.  Να  υπαρχει  δυνατότητα
ταυτοχρονης χρήσης των δυο κεφαλών 

15 Να  διαθέτει  αναλυτικά  προγράμματα
υπολογισμών  και  μετρήσεων  για
Νεφρολογικές  και  ουρολογικές  εξετάσεις
αλλά και  για  εξετάσεις  όλων των οργάνων
και αγγείων  ενηλίκων και παίδων για όλες
τις ειδικότητες της ιατρικής.

16 Να  διαθέτει  μεγάλη  ψηφιακή  μεγέθυνση
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(ΖΟΟΜ) σε πραγματικό χρόνο (Real time) και
παγωμένης  εικόνας  (Freeze)  οποιουδήποτε
τμήματος της οθόνης.

17 Να  έχει  δυνατότητα  εστίασης  σε
τουλάχιστον  οκτώ  σημεία  ή  ζώνες,  για
αύξηση της διακριτικής ικανότητας 

18 Να διαθέτει δυνατότητα απεικονίσεων:
8. 2D (Β- mode), 
9. 2D με αρμονική, 
10.M- mode,  
11.παλμικό και υψηλά παλμικό

Doppler, 
12.έγχρωμο Doppler, 
13.Power  Doppler/energy

Doppler, HPRF
14.Nα διαθέτει Real  time

doublex και triplex modes

19 Να  διαθέτει  στη  βασική  μονάδα
ενσωματωμένη  τεχνική  ανίχνευσης  και
λήψης  της  παραγόμενης  από  τους  ιστούς
2ης  αρμονικής  συχνότητας  που  να
λειτουργεί  στη  δισδιάστατη  (B-Mode)  και
στην  έγχρωμη  απεικόνιση  και  να  είναι
διαθέσιμη  σε  όλους  τους  απεικονιστικούς
ηχοβολείς.    

20 Να  διαθέτει  προσαρμοσμένη  τεχνική
επεξεργασίας  εικόνας  σε  επίπεδο pixel  για
τη  μείωση  του  θορύβου  και  βελτίωση  της
ορατότητας  και  της  υφής  ιστικών  μοτίβων
και  αύξηση της ευκρίνειάς  τους.  Η  τεχνική
αυτή να ενεργοποιείται με το πάτημα ενός
μόνον πλήκτρου και να λειτουργεί σε όλους
τους απεικονιστικούς ηχοβολείς. 

21 Να  χρησιμοποιεί  ανάλυση  πολλαπλής
συχνότητας

22 Nα  χρησιμοποιεί  ηχοβολείς  μεγάλης
πυκνότητας  κρυστάλλων  τύπου  linear  και
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convex  ηλεκτρονικής  δυναμικής  εστίασης,
πολλαπλών  συχνοτήτων  και  ρυθμιζόμενων
σημείων εστίασης.

23 Να  υπάρχει  δυνατότητα  γωνίωσης  του
παραθύρου χρώματος(CFM steering)

24 Nα διαθέτει 256 κλίμακες του γκρι. 

25 Να  διαθέτει  πολλαπλούς  χρωματικούς
χάρτες.  Το  σύστημα  να  έχει  δυνατότητα
λειτουργίας σε εύρος συχνοτήτων ηχοβόλων
κεφαλών  από   2  MHz  έως  14MHz  Να
χρησιμοποιεί τους ίδιους ηχοβολείς σε όλες
τις μορφές απεικόνισης.

26 Να  διαθέτει  τις  παρακάτω  ηχοβόλες
κεφαλές: 

.  Linear κεφαλή  με  εύρος  συχνοτήτων
από 4 MHz  έως 14MHz
.  Convex κεφαλή με εύρος συχνοτήτων
από 2 MHz  έως 5 MHz

27 Στις  κεφαλές  να  προσαρμόζονται  οδηγοί
βιοψίας  (παρακέντησης  αγγείων  και
νεφρικής βιοψίας πολλαπλών χρήσεων). 

28 Να  διαθέτει  kit  βιοψίας  πολλαπλών
χρήσεων για την κεφαλή convex

Ειδικοί όροι

1 Το  μηχάνημα  κατά  την  παράδοσή  του  θα
πρέπει  να  συνοδεύεται  από  τα  εγχειρίδια
εγκατάστασης  και  λειτουργίας  τουλάχιστον
στην Ελληνική γλώσσα. 

2   Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί
την  καλή  λειτουργία  του  υπό  προμήθεια
μηχανήματος  για  τουλάχιστον  δύο  (2)
χρόνια  από  την  οριστική  παραλαβή  τους.
Κατά  τη  διάρκεια  ισχύος  της  εγγύησης,  το
Νοσοκομείο  δεν  θα  ευθύνεται  για
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οποιαδήποτε  βλάβη  του  μηχανήματος  ή
μέρους αυτού προερχόμενη από την συνήθη
και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται
με  κανένα  ποσόν  για  εργατικά,
ανταλλακτικά,  υλικά  και  λοιπά  έξοδα
αποκατάστασης  της  βλάβης.  Στην
παρεχόμενη εγγύηση περιλαμβάνεται και η
υποχρέωση του προμηθευτή για προληπτικό
έλεγχο  συντήρησης,  σε  τακτά  χρονικά
διαστήματα,  ώστε  το  μηχάνημα  να
διατηρείται  σε  κατάσταση  ετοιμότητας.  Η
συχνότητα των προληπτικών ελέγχων πρέπει
να καθορίζεται στην προσφορά και να είναι
σύμφωνη με τις οδηγίες και προδιαγραφές
του κατασκευαστικού οίκου. 

3 Μετά την λήξη του ως άνω χρόνου εγγύησης
καλής  λειτουργίας,  ο  προμηθευτής
υποχρεούται, εφόσον θα του έχει ανατεθεί
η  συντήρηση  του  μηχανήματος,  να
εξασφαλίζει  την  επιμελή  συντήρηση  και
επισκευή  του  όλου  συστήματος  μέχρι  την
συμπλήρωση  δέκα  (10)  ετών  από  την
παραλαβή  του  μηχανήματος,  έναντι
ιδιαίτερης  ετήσιας  αμοιβής,  την  οποία  θα
έχει  καθορίσει  στην  οικονομική  του
προσφορά  και  με  την  σύμφωνη  έγγραφη
δήλωση  -  εγγύηση  του  κατασκευαστικού
οίκου,  η  οποία  θα  κατατεθεί  μαζί  με  την
προσφορά  και  θα  αναφέρεται  στην
συγκεκριμένη  διακήρυξη.  Η  δήλωση  του
κατασκευαστικού οίκου πρέπει να καλύπτει
και  την  περίπτωση  που  ο  προμηθευτής
πάψει  να  είναι  ο  αντιπρόσωπος  ή
εκπρόσωπος  του  κατασκευαστικού  οίκου
στη Ελλάδα ή γενικά πάψει να υφίσταται ως
επιχείρηση. 

4 Ο  προμηθευτής  θα  πρέπει  να  διαθέτει  τα
αντίστοιχα  πιστοποιητικά  ISO του
κατασκευαστή,  καθώς  και  πλήρη
τεκμηριωμένα  πιστοποιητικά  σήμανσης  CE
(οδηγία  93/42/ΕΟΚ),  από  τα  οποία  να
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προκύπτει ότι ικανοποιούνται οι αντίστοιχες
απαιτήσεις  των  σχετικών  οδηγιών  της  Ε.Ε.
και τα προσφερόμενα είδη διατίθενται στο
εμπόριο  σύμφωνα  με  το  νόμο  (Κ.Υ.Α.
ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.138648/2009  –  ΦΕΚ2198  Β/2-
10-2009). 

5 Ο  προμηθευτής  που  διακινεί  τα  ανωτέρω
μηχανήματα  πρέπει  να  συμμορφώνεται  με
την  ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004  (ΦΕΚ32  Β/16-
1-2004) «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές
ορθής  πρακτικής  διανομής
ιατροτεχνολογικών προϊόντων». 

6 Το  μηχάνημα  θα  εγκατασταθεί  με  ευθύνη
του  προμηθευτή  στον  χώρο  που  θα  του
υποδειχθεί από το Νοσοκομείο. 

7 Μετά  την  εγκατάσταση  του  νέου
μηχανήματος,  ο προμηθευτής υποχρεούται
με δικές του δαπάνες να προβεί στον έλεγχο
ασφαλούς λειτουργίας.  Ο Προμηθευτής  να
διαθέτει  εκπαιδευμένο  τεχνικό  προσωπικό
εγκατεστημένο  στην  βόρειο  Ελλάδα  για
άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση βλάβης. 

8 Η παραλαβή του μηχανήματος θα γίνει μετά
την  εγκατάσταση  αυτού  σε  πλήρη
λειτουργία.  Ειδικότερα,  για  την  οριστική
παραλαβή  του  μηχανήματος  πρέπει  να
προηγηθούν όλοι  οι  απαιτούμενοι  έλεγχοι,
οι  μετρήσεις,  η  επίδειξη  λειτουργίας  και
γενικά  η  επαλήθευση  των  τεχνικών  του
δυνατοτήτων  και  χαρακτηριστικών.  Για  τον
λόγω  αυτό,  μετά  την  πλήρη  σύνδεση  και
εγκατάστασή  του  θα  ακολουθήσει
δοκιμαστική λειτουργία του συγκροτήματος
για διάστημα ενός (1) μηνός. 

9 O ανάδοχος  υποχρεούται  να  εκπαιδεύσει
τους χρήστες και το τεχνικό προσωπικό για
όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί.
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10 Το σύνολο των υλικών που θα απαιτηθούν
για  την  αρχική  επίδειξη  –εκπαίδευση  των
χρηστών (π.χ βελόνες βιοψίας) βαρύνει τον
πάροχο.

11 Η συσκευή θα παραδοθεί με το σύνολο των
υλικών μικροϋλικών και παρελκομένων που
απαιτούνται για την άμεση σύνδεση της με
τα  δίκτυα  του  Νοσοκομείου  και  την
λειτουργία και αξιοποίηση της. 

12 Χρόνος παράδοσης 30 ημέρες.

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Προδιαγραφή 

Απάντηση Απαίτη
ση 

Παραπομπή 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΟΣ Ο Ανάδοχος θα εκτυπώσει και θα επικολλή-
σει στην πίσω ή πλάγια όψη, ετικέτα με εν-
δεικτική διάσταση 3εκ. x 15εκ. Το περιεχόμε-
νο της ετικέτας θα δοθεί έγκαιρα στον 
Ανάδοχο από την Αναθέτουσα, σε ψηφιακή 
μορφή και θα τοποθετηθεί στα είδη που 
αυτό είναι εφικτό, στο πλαίσιο της λήψης 
των κατάλληλων μέτρων δημοσιότητας που 
υπόκεινται πράξεις ενταγμένες στο ΕΣΠΑ 
2014-2020
Το  καταγραφικό  σύστημα  να  διαθέτει  ενι-
σχυτή με τις παρακάτω δυνατότητες:

1 . A/D μετατροπέα τουλάχιστον από 12-bit.
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2 . Ρυθμό δειγματοληψίας  τουλάχιστον 2Khz

3 . Δώδεκα (12) επιφανειακά κανάλια ΗΚΓ

4 Τουλάχιστον  σαράντα  οκτώ  (48)
ενδοκαρδιακά  διπολικά  κανάλια  και  να
υπάρχει δυνατότητα επέκτασης.

5 Τέσσερα (4) κανάλια αιματηρών πιέσεων.

6 Τέσσερα (4) βηματοδοτικά κανάλια

7  Φίλτρα  Notch για  την  συχνότητα
τροφοδοσίας σε Hz

8 Προσαρμοζόμενα φίλτρα θορύβου σήματος

9 Αναλογικές εισόδους και εξόδους

10 Να  υποστηρίζει  πλήρως  ΗΦΕ  μελέτες  με
σύγχρονα  συστήματα  ηλεκτροανατομικής
απεικόνισης (contact ή non contact)

Ηλεκτρονικό Υπολογιστή τα εξής χαρακτηρι-
στικά και δυνατότητες:

1 Ο  Η/Υ  να  είναι  σύγχρονης  τεχνολογίας
υψηλού  επιπέδου  με  επεξεργαστή
τελευταίας γενιάς και να διαθέτει ειδικό

πρόγραμμα σε παραθυρικό περιβάλλον για
την  καταγραφή  και  απεικόνιση  σε
πραγματικό χρόνο των καρδιολογικών

παραμέτρων, την αποθήκευση της εξέτασης,
την  επεξεργασία  των  παραμέτρων,  την
αναπαραγωγή  και  παρουσίαση  με  την
μορφή  που  θέλει  ο  χειριστής,  με  σκληρό
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δίσκο τουλάχιστον 250 GB.

2  Να  διαθέτει  τουλάχιστον  δύο  έγχρωμα
monitors υψηλής  ανάλυσης,  ένα  για
realtime απεικόνιση και ένα για επεξεργασία
και ανάλυση.

 

3 Να διαθέτει DVD Drive: CD/ DVD±R ±RW (±R
DL)  /  DVD-RΟM,  σκληρό  δίσκο  μεγάλης
χωρητικότητας.  Να  αποθηκεύει  τις
ηλεκτροφυσιολογικές  μελέτες  σε  ειδικό
προσπελάσιμο  χώρο,  ιατρικά  δεδομένα
άλλων  εξετάσεων  (  καθετηριασμού)
στατιστικά  στοιχεία,  πίνακες,  στον  σκληρό
δίσκο  από  όπου  μπορούν  να  εξαχθούν  οι
μελέτες για περαιτέρω μελέτη.

4 Ο  χειριστής  να  μπορεί  να  καθορίζει  το
χρώμα της  κάθε  κυματομορφής  καθώς  και
ποιες κυματομορφές θα αποθηκεύονται και
ποιές  θα  παρουσιάζονται  στην  οθόνη  σε
Realtime.  Επίσης,  να  μπορεί  να  ανακαλεί
από την μνήμη για μελέτη τις κυματομορφές
καθώς  και  τις  παραμέτρους  που
προέρχονται  από  τη  επεξεργασία  της
εξέτασης.

5 Να έχει την δυνατότητα να μετράει επί της
οθόνης  σε  ακίνητες  ή  κινούμενες
κυματομορφές,  το  πλάτος  και  τον  χρόνο
αυτόματα  αλλά  και  με  τη  χρήση  calipers.
Επίσης να κάνει όλες τις δυνατές μετρήσεις
και  παρουσιάσεις  των  κυματομορφών  π.χ.
με grids, scales, labels κ.τ.λ.

6 Να διαθέτει πρωτόκολλα SI, SNRT, SACT ,IAP
,IVP,  ARP,  RRP,  VT,  SVT,
ηλεκτροφυσιολογικών  παραμέτρων  και  τα
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αποτελέσματα να φαίνονται  σε ανάλογους
πίνακες και να μπορούν να αποθηκεύονται
στον σκληρό δίσκο για περαιτέρω ανάλυση
και εκτύπωση.

7 Οι  κυματομορφές,  το  ΗΚΓ  και  οι
ενδοκαρδιακές καταγραφές να είναι υψηλής
ακρίβειας και καθαρότητας. Να μην

επηρεάζονται από την εφαρμογή υψίσυχνου
ρεύματος  κατά  την  κατάλυση  ή  κατά  τις
αναπνευστικές κινήσεις. Κατά τη

διάρκεια  της  κατάλυσης  το  σήμα  του
καθετήρα  ablation να παραμένει ορατό και
καθαρό από παράσιτα.

8 Να  υπάρχει  η  δυνατότητα  τοποθέτησης
πολλαπλών φίλτρων σε κάθε κυματομορφή,
με  την  δυνατότητα  αλλαγής  των
παραμέτρων  των  κυματομορφών  χωρίς  να
επηρεάζεται η καταγραφή.

9 Να  συνεργάζεται  με  όλες  τις  γεννήτριες
κατάλυσης,  RF ablation,  (για  καθετήρες
Thermocouple και  thermistor)  και  να
εμφανίζει  επί της  οθόνης  τις  παραμέτρους
της  γεννήτριας  κατά  τη  διάρκεια  της
κατάλυσης

10 Να διαθέτει  εξόδους για τη σύνδεση όσων
άλλων Monitors χρειάζονται

11 Να  μπορεί  να  συνδεθεί  κατευθείαν  στο
Stimulator με  καθορισμό  των  καναλιών
εξόδου  μέσω  του  προγράμματος  η  να
διαθέτει  ενσωματωμένο  stimulator τον
οποίον ο χειριστής να χειρίζεται  μέσω του
καταγραφικού
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12 Να έχει τη δυνατότητα να καταγράψει όλα
τα ενδοκαρδιακά σήματα και ως μονοπολικά

13 Πρόσθετες  δυνατότητες  όπως  η  σύνδεση
μέσω  καλωδίου  για  συγχρονισμό  κι
επικοινωνία  με  συστήματα  τρισδιάστατης
χαρτογράφησης

14 Να  διαθέτει  έγχρωμο  ή  ασπρόμαυρο
εκτυπωτή  Laser ή  Inkjet  για εκτύπωση των
αποτελεσμάτων  των  μετρήσεων  ,
κυμματομορφών  ,γραικών  παραστάσεων
,εικόνων από χαρτογράφηση

15 Να παρουσιάζεται η συστολική, διαστολική
και  μέση  πίεση  από  κανάλι  επιλογής  του
χειριστή και οι κυμματομορφές των πιέσεων
να ρυθμίζονται με διαβαθμίσεις σε mmHg.

16 . Nα λειτουργεί με ρεύμα πόλης 220V/50 Hz
μέσω  ειδικού  μετασχηματιστή  για  την
προστασία ασθενών και χειριστή

17  Να  παρέχεται  εγγύηση καλής  λειτουργίας
δύο (2)  ετών για  την  καλή λειτουργία  του
μηχανήματος.

18 .  Να  πληρούνται  όλα  τα  διεθνή  standards
ασφαλείας  και  αυτό  να  προκύπτει  από
επισυναπτόμενα CeMark, ISO κτλ.

 Να υπάρχει δυνατότητα τεχνικής υποστή-
ριξης  σε  περιστατικά και  κατά τη διάρκεια
επεμβάσεων τύπου ΗΦΕ και
κατάλυσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV  – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Αριθμ. Διακήρυξης 2018-002

   Ανοικτός   Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με τίτλο  .

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ  (ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  ΤΕΧΝΗΤΟΥ  ΝΕΦΡΟΥ,  ΥΠΕΡΗΧΟΣ  ΦΟΡΗΤΟΣ,  ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ)ΠΟΥ  ΑΦΟΡΑ  ΤΟ  ΥΠΟΕΡΓΟ  ΜΕ  Α/Α  1  ΣΤΑ  ΠΛΑΙΣΙΑ  ΤΗΣ  ΠΡΑΞΗΣ  ΜΕ  ΤΙΤΛΟ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ»  ΣΤΟΝ  ΑΞΟΝΑ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  «ΠΡΟΩΘΗΣΗ  ΤΗΣ   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΕΝΤΑΞΗΣ  ΚΑΙ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣΤΗΣ  ΦΤΩΧΕΙΑΣ   -ΕΤΠΑ»  ΤΟΥ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020»  Προϋπολογισθείσας  δαπάνης  153.000,00  €  συμπεριλαμβανομένου  του
Φ.Π.Α»,   και  κριτήριο  κατακύρωσης   ΠΛΕΟΝ  ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΑΠΟΨΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ - ΤΙΜΗΣ

Ημερομηνία:

Επωνυμία:

Διεύθυνση:

Τηλ, fax,email:

ΠΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 

Ταχ. Δ/νση : ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 161 Τ.Κ. 55-134

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για τον με αριθμό 2018-002. Δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗ Σ
που  αφορά  το  ΤΟ  ΥΠΟΕΡΓΟ  ΜΕ  Α/Α  1  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ  ΤΟ
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ΓΕΝΙΚΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»   και   ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5027405 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»  
   Σύμφωνα με την παραπάνω διακήρυξή , σχετικά με τη διενέργεια Δημόσιου Ανοικτού  Διαγωνισμού με
τίτλο  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
“ΑΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟ”» ΠΟΥ  ΑΦΟΡΑ  ΤΟ  ΥΠΟΕΡΓΟ  ΜΕ  Α/Α  1  ΣΤΑ  ΠΛΑΙΣΙΑ  ΤΗΣ  ΠΡΑΞΗΣ  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΑΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ»
(ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5027405),  Προϋπολογισθείσας δαπάνης 153.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α»,
σας προσφέρουμε τα παρακάτω είδη με τους κατωτέρω οικονομικούς όρους:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜ. ΑΞΙΑ  ΜΟΝΑΔΑΣ
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  ΤΕΧΝΗΤΟΥ  ΝΕΦΡΟΥ
ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ»  -ΑΙΜΟΔΙΟΙΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ON-LINE ΜΕΘΟΔΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜ. ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΥΠΕΡΗΧΟΣ  ΦΟΡΗΤΟΣ  ΜΕ
ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 54 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜ. ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Κατά τα λοιπά να αναφερθούν όσα αναγράφονται  στην παρούσα διακήρυξη και αφορούν στον τρόπο
σύνταξης της οικονομικής προσφοράς. 

Επίσης στην οικονομική προσφορά θα πρέπει  να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη
όπου θα δηλώνεται ποια είναι η τιμή της τελευταίας καταχώρησης στο Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΠΥ την
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς αναφέροντας τον σχετικό κωδικό παρατηρητηρίου. Στην περίπτωση
που το είδος δεν είναι καταχωρημένο στο Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΠΥ θα υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση
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ψηφιακά  υπογεγραμμένη  ότι  δεν  υπάρχει  το  είδος  καταχωρημένο  στο  παρατηρητήριο  τιμών  τη
συγκεκριμένη ημερομηνία της υποβολής της προσφοράς, με ποινή απόρριψης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ……………..

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΠΡΟΣ : Γ.Ν.Θ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 161 Τ.Κ. 55134 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ………………………………………….ΓΙΑ ΕΥΡΩ……………………………………………..

Με  την  παρούσα  εγγυόμαστε,  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα  παραιτούμενοι  του  δικαιώματος  της
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ

i. {Σε  περίπτωση  φυσικού  προσώπου  :  (ονοματεπώνυμο,  πατρώνυμο)………………..
(ΑΦΜ)……………(Δ/νση)………….} ή 

ii. {Σε  περίπτωση  νομικού  προσώπου:  (επωνυμία)…………………..,  (ΑΦΜ)…………..
(Δ/νση)…………} ή 

iii. {Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των φυσικών ή νομικών προσώπων

Α) (πλήρη επωνυμία)………………….,(ΑΦΜ)…………………….., (Δ/νση)…………….

Β) (πλήρη επωνυμία)………………….,(ΑΦΜ)…………………….., (Δ/νση)…………….

Γ) (πλήρη επωνυμία)………………….,(ΑΦΜ)…………………….., (Δ/νση)…………….

Ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων
μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,}

και μέχρι του ποσού των ευρώ………………………………, για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της
(συμπληρώνετε  την  ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού)……………………με  αντικείμενο
(συμπληρώνετε  τον  τίτλο  του  έργου)…………………………………συνολικής  αξίας  (συμπληρώνετε  τον
Προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)……………………………………..σύμφωνα με την
υπ’ αριθμ……………………………………..διακήρυξή σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω
διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση).

Το  ανωτέρω  ποσό  της  εγγύησης  τηρείται  στη  διάθεσή  σας,  το  οποίο  και  υποχρεούμαστε  να  σας
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς
να  ερευνηθεί  το  βάσιμο  ή  μη  της  απαίτησή  σας  σας,  μέσα  σε  πέντε  (5)   ημέρες  από  την  έγγραφη
ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την………………………………. (Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει
να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς).
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Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας,  στο οποίο
επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, με την προϋπόθεση ότι το
σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο
Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο
έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το
ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.1

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
1Ο  καθορισμός  ανωτάτου  ορίου  έκδοσης  των  εγγυητικών  επιστολών  από  τις  τράπεζες  που  λειτουργούν  στην  Ελλάδα  θεσμοθετήθηκε  με  την  υπ’  αριθμ.  2028691/4534/03.08.1995  (ΦΕΚ
Β΄740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ ……………………………………

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ…………………

ΠΡΟΣ : Γ.Ν.Θ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 161 Τ.Κ. 55134 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ………………………………………….ΓΙΑ ΕΥΡΩ……………………………………………..

Με  την  παρούσα  εγγυόμαστε,  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα  παραιτούμενοι  του  δικαιώματος  της
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ

iv. {Σε  περίπτωση  φυσικού  προσώπου  :  (ονοματεπώνυμο,  πατρώνυμο)………………..
(ΑΦΜ)……………(Δ/νση)………….} ή 

v. {Σε  περίπτωση  νομικού  προσώπου:  (επωνυμία)…………………..,  (ΑΦΜ)…………..
(Δ/νση)…………} ή 

vi. {Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των φυσικών ή νομικών προσώπων

Α) (πλήρη επωνυμία)………………….,(ΑΦΜ)…………………….., (Δ/νση)…………….

Β) (πλήρη επωνυμία)………………….,(ΑΦΜ)…………………….., (Δ/νση)…………….

Γ) (πλήρη επωνυμία)………………….,(ΑΦΜ)…………………….., (Δ/νση)…………….

Ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων
μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,}
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και  μέχρι  του  ποσού  των  ευρώ………………………………,  για  την  καλή  εκτέλεση  της  σύμβασης  με  αριθμό
………………………………………που αφορά στο διαγωνισμό της  (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού)……………………με  αντικείμενο  (συμπληρώνετε  τον  τίτλο  του  έργου)…………………………………
συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον Προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει  ή όχι  τον ΦΠΑ)
……………………………………..σύμφωνα με την υπ’ αριθμ……………………………………..διακήρυξή σας.

Το  ανωτέρω  ποσό  της  εγγύησης  τηρείται  στη  διάθεσή  σας,  το  οποίο  και  υποχρεούμαστε  να  σας
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς
να  ερευνηθεί  το  βάσιμο  ή  μη  της  απαίτησή  σας  σας,  μέσα  σε  πέντε  (5)   ημέρες  από  την  έγγραφη
ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την………………………………. (Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει
να είναι  μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς),  ή Η
παρούσα είναι αορίστου διάρκειας και ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε
έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζάς μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική
υποχρέωση. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας,  στο οποίο
επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, με την προϋπόθεση ότι το
σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο
Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το
οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας.

  

                                                                                                        (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΕΚΔΟΤΗΣ ……………………………………

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ…………………

ΠΡΟΣ : Γ.Ν.Θ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 161 Τ.Κ. 55134 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα κεντρικής Μακεδονίας  

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊϊκόό  Ταμεϊόό 

Περϊφερεϊακήό ς Αναό πτυξής
Σελίδα 107





ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ………………………………………….ΓΙΑ ΕΥΡΩ……………………………………………..

Με  την  παρούσα  εγγυόμαστε,  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα  παραιτούμενοι  του  δικαιώματος  της
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ

vii. {Σε  περίπτωση  φυσικού  προσώπου  :  (ονοματεπώνυμο,  πατρώνυμο)………………..
(ΑΦΜ)……………(Δ/νση)………….} ή 

viii. {Σε  περίπτωση  νομικού  προσώπου:  (επωνυμία)…………………..,  (ΑΦΜ)…………..
(Δ/νση)…………} ή 

ix. {Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των φυσικών ή νομικών προσώπων

Α) (πλήρη επωνυμία)………………….,(ΑΦΜ)…………………….., (Δ/νση)…………….

Β) (πλήρη επωνυμία)………………….,(ΑΦΜ)…………………….., (Δ/νση)…………….

Γ) (πλήρη επωνυμία)………………….,(ΑΦΜ)…………………….., (Δ/νση)…………….

Ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων
μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,}

και  μέχρι  του ποσού των ευρώ………………………………,  (συμπληρώνετε το συνολικό  συμβατικό  τίμημα με
διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης με
αριθμό …………………….που αφορά …………………………………..συνολικής αξίας……………………………..σύμφωνα με
τη με αριθμό …………………………διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής. 

Το  ανωτέρω  ποσό  της  εγγύησης  τηρείται  στη  διάθεσή  σας,  το  οποίο  και  υποχρεούμαστε  να  σας
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς
να  ερευνηθεί  το  βάσιμο  ή  μη  της  απαίτησή  σας  σας,  μέσα  σε  πέντε  (5)   ημέρες  από  την  έγγραφη
ειδοποίησή σας. 

Η  παρούσα είναι  διάρκειας  ……………………..και  ισχύει  μέχρις  ότου αυτή μας  επιστραφεί  ή  μέχρις  ότου
λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε
σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο
Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ. συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το
οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. 

                                                                                                             (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊϊκόό  Ταμεϊόό 

Περϊφερεϊακήό ς Αναό πτυξής
Σελίδα 108





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI  – Σχέδιο Σύμβασης 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Γ.Ν.Θ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 161 Τ.Κ. 55134 

         ΣΥΜΒΑΣΗ …………………….

ΜΕΤΑΞΥ

 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ……………….. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ………………………………………………………………………………………………………………

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ …………………………………..

Στη  Θεσσαλονίκη  σήμερα την ____________  του έτους 2018 οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:

Αφενός

Το  ΓΕΝΙΚΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΑΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ  που  εδρεύει  στην  Θεσσαλονίκη  Εθνικής

Αντίστασης  161   με ΑΦΜ : 999150010, Δ.Ο.Υ. KAΛΑΜΑΡΙΑΣ και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή

της παρούσας από _______________________________ και η/ο οποία/ος στο εξής θα αναφέρεται στην

παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή»

Και αφετέρου

Η  εταιρεία  με  την  επωνυμία   ____________________________ που  εδρεύει  στην  οδό

______________________________  έχει αριθμό φορολογικού μητρώου __________ υπάγεται στη ΔΟΥ

______________  και  εκπροσωπείται  νόμιμα  από ___________________________  της  εταιρείας,  και  η

οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο ανάδοχος/ προμηθευτής».

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την…………………………………………… Διακήρυξη 
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2.  Την με αρ. πρωτ. ________________ προσφορά του αναδόχου 

3. Την με  αρ. πρωτ. ________________ απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το

αποτέλεσμα της ………………………………Διακήρυξης

4.  Την  με  αριθμ.πρωτ…………………………………έγκριση  της  διακήρυξης  από  την  ΕΥΔ  Ε.Π.  Περιφέρειας

Κεντρικής Μακεδονίας

 Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ

Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στα πλαίσια της  ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ

ΤΙΤΛΟ  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

“ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ”»

ΣΥΓΚΕΚΕΙΜΕΝΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ :

 Τα αναμενόμενα οφέλη από την προμήθεια του : 

Από την ανανέωση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού τα αναμενόμενα οφέλη συνοψίζονται:

- Στην εν γένει εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των τμημάτων του Νοσοκομείου

-  Την παροχή ποιοτικότερων  υπηρεσιών  υγείας  στο  πληθυσμό ευθύνης  του Γ.Ν.Θεσσαλονίκης  Άγιος

Παύλος δομών και στην κατ' επέκταση βελτίωση της υγείας τουπληθυσμού

- Στην διευκόλυνση του έργου που επιτελούν το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό

ΑΡΘΡΟ 2  ο   : ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ  

Το  κείμενο  της  σύμβασης  κατισχύει  κάθε  άλλου  κειμένου  στο  οποίο  στηρίζεται,  εκτός  κατάδηλων

σφαλμάτων  ή  παραδρομών.  Για  θέματα  που  δεν  ρυθμίζονται  από  τη  σύμβαση  ή  σε  περίπτωση  που
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ανακύψουν  αντικρουόμενοι/  αντιφατικοί  όροι  αυτής,  για  την  ερμηνεία  της  λαμβάνονται  υπόψη κατά

σειρά  η  διακήρυξη,  η  απόφαση  κατακύρωσης  και  η  προσφορά  του  αναδόχου,  τα  οποία  αποτελούν

αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης και ενιαίο σύνολο με αυτήν. 

ΑΡΘΡΟ 3. ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

1.Η  έγγραφη  επικοινωνία  μεταξύ  της  Αναθέτουσας  Αρχής  και  του  Αναδόχου  πραγματοποιείται

ταχυδρομικά, e-mail,  τηλεομοιοτυπικά ή και ιδιοχείρως, ως ακολούθως:

Για την Αναθέτουσα Αρχή: 

Γ.Ν.Θεσσαλονίκης Άγιος Παύλος

Εθνικής  Αντίστασης   161   Τ.Κ.  55134,

Καλαμαριά 

ΑΦΜ: 999150010 Τηλ: 2313304464-461 

fax: 2313304452 promagpavlos@outlook.com

Για τον Ανάδοχο: 

Επωνυμία:

Ταχ. Δ/νση

ΑΦΜ: 

Τηλ: 

Fax: 

email: 

2.Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσει την παραλαβή του

εγγράφου και την απόδειξή της. 

3.Όποτε  στην  παρούσα  γίνεται  λόγος  για  ειδοποίηση,  κοινοποίηση,  συμφωνία,  έγκριση,  βεβαίωση,

πιστοποίηση,  ή  απόφαση,  και  εφόσον  δεν  προβλέπεται  άλλως,  η  εν  λόγω  ειδοποίηση,  κοινοποίηση,

συμφωνία, έγκριση, πιστοποίηση, βεβαίωση ή απόφαση θα είναι γραπτή. 

ΑΡΘΡΟ 4. ΤΙΜΗΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα κεντρικής Μακεδονίας  

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊϊκόό  Ταμεϊόό 

Περϊφερεϊακήό ς Αναό πτυξής
Σελίδα 111





Το  τίμημα  για  την  προμήθεια  ανέρχεται  στο  ποσό  των……………………προ  ΦΠΑ,  ήτοι:………………………

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, που ορίζεται στην κατακυρωτική απόφαση και ο τρόπος πληρωμής του

αναδόχου ως εξής:

 Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί  με το  100% της συμβατικής  αξίας μετά την οριστική

παραλαβή των υλικών 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται  με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον

έλεγχο και την πληρωμή. 

Στην  αμοιβή  του  αναδόχου,   περιλαμβάνονται  οι  υπέρ  τρίτων  νόμιμες  κρατήσεις,  ως  και  κάθε  άλλη

επιβάρυνση,  σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της

αρχικής,  καθώς και  κάθε  συμπληρωματικής σύμβασης  υπέρ της Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής Δημοσίων

Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).

β) Χαρτόσημο 3%  επί της κράτησης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και ΟΓΑ 20% επί της κράτησης του χαρτοσήμου.

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων της

αρχικής  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης  υπέρ  της  Αρχής  Εξέτασης  Προδικαστικών

Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .

δ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.  Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την

αναθέτουσα  αρχή  στο  όνομα  και  για  λογαριασμό  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Δημοσίων  Συμβάσεων  και

Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν.

2283/94, ΦΕΚ 151/Α/94, όπως εκάστοτε ισχύει).

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα κεντρικής Μακεδονίας  

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊϊκόό  Ταμεϊόό 

Περϊφερεϊακήό ς Αναό πτυξής
Σελίδα 112





Στο συμβατικό τίμημα περιλαμβάνονται η αμοιβή του αναδόχου και όλες ανεξαιρέτως οι δαπάνες για την

εκτέλεση της παρούσας  χωρίς  καμία  επιβάρυνση  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  έστω και  από επιγενόμενη

αιτία, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και

άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, καθώς και του κόστους φόρτωσης, 

Η  δαπάνη  θα  βαρύνει  τον  προϋπολογισμό  της  Πράξης  με  τίτλο  :  «Προμήθεια  ιατροτεχνολογικού

εξοπλισμου  για  το  Γενικό  Νοσοκομείο  Θεσσαλονίκης   “Άγιος  Παύλος”»  στον  Άξονα  Προτεραιότητας

«Προώθηση  της  κοινωνικής  ένταξης  και  καταπολέμηση  της  φτώχειας-  ΕΤΠΑ»  ΤΟΥ  Ε.Π.  «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ »  (Κωδ. ΣΑ ΕΠ0081)

Η  δαπάνη  για  την  εν  λόγω  σύμβαση  βαρύνει  την  με  Κ.Α.  :…………………………….   σχετική  πίστωση  του

προϋπολογισμού του  οικονομικού  έτους   ................   του  Γενικού  Νοσοκομείου  Θεσσαλονίκης   “Άγιος

Παύλος”» 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ.

ενάριθ. Έργου 2018ΕΠ00810034)  (Κωδικός Πράξης /ΜΙΣ(ΟΠΣ):5027405)  

Η  παρούσα  σύμβαση  χρηματοδοτείται  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  (Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Περιφερειακής

Ανάπτυξης ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. μεταφοράς, ελέγχου, ή και της θέσης σε λειτουργία,

παραγωγής εγχειριδίων, οδηγιών κλπ. 

ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας μέσα σε τρεις (3)

μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Ο συμβατικός  χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί  να παρατείνεται,  πριν  από τη λήξη  του αρχικού

συμβατικού  χρόνου  παράδοσης,  υπό  τις   προϋποθέσεις  του  άρθρου  206  του  ν.  4412/2016.  Στην

περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν

λόγοι  ανωτέρας  βίας  ή  άλλοι  ιδιαιτέρως  σοβαροί  λόγοι  που  καθιστούν  αντικειμενικώς  αδύνατη  την

εμπρόθεσμη  παράδοση  των  συμβατικών  ειδών  επιβάλλονται  οι  κυρώσεις  του  άρθρου  207  του  ν.

4412/2016.

 Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει

ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής

των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό,

τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει

στην  υπηρεσία  αποδεικτικό,  θεωρημένο  από  τον  υπεύθυνο  της  αποθήκης,  στο  οποίο  αναφέρεται  η

ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό,  η ποσότητα και  ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας

προσκομίστηκε.

Το  χρονοδιάγραμμα  της  σύμβασης  δύναται  να  παραταθεί  μετά από  αίτημα του  Αναδόχου,  σύμφωνη

γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής και της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, χωρίς αύξηση του

τιμήματος.

Περαιτέρω, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί, σε κάθε περίπτωση, να μετατίθεται σύμφωνα με το

άρθρο 206 του Ν. 4412/2016, με προϋπόθεση τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής

Μακεδονίας. 

ΑΡΘΡΟ 6. Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται

σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208

του ως άνω νόμου και το Παράρτημα....της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά την διαδικασία παραλαβής

των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο

ανάδοχος. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται

υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα προβλέπονται από το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016. 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
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Θα  πραγματοποιηθεί   παραλαβή  των  ειδών,  η  οποία   θα  γίνει  από  την  προβλεπόμενη  Επιτροπή

παραλαβής  του Γ.Ν.Θεσσαλονίκης Άγιος Παύλος. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα είδη

καινούργια και συνοδευόμενα από ότι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη. 

Η προσωρινή παραλαβή συνίσταται με ποσοτική παραλαβή των προσφερόμενων ειδών σε αντιπαραβολή

και συμφωνία με τα προσκομιζόμενα δελτία αποστολής ή δελτία αποστολής – τιμολόγια, συντάσσεται δε

πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής από την Επιτροπή παραλαβής του Γ.Ν.Θεσσαλονίκης Άγιος Παύλος.

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η οριστική παραλαβή  θα ακολουθήσει την ανωτέρω παραλαβή και θα ολοκληρωθεί μέσα σε περίοδο

τριάντα (30) εργασίμων ημερών από την παράδοση των ειδών.

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα

στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: Η παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιηθεί μέσα σε τρεις (3)

μήνες από την υπογραφή της σύμβασης,. Μέσα σε τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την παράδοσή τους,

θα  ολοκληρωθεί  η  οριστική  παραλαβή  τους  από  την  αρμόδια  επιτροπή που  θα  συγκροτηθεί  από  τη

Διοίκηση του Γ.Ν.Θεσσαλονίκης Άγιος Παύλος. 

Αν  η παραλαβή  των υλικών και  η  σύνταξη  του  σχετικού  πρωτοκόλλου  δεν  πραγματοποιηθεί  από την

επιτροπή  παραλαβής  μέσα  στον  οριζόμενο  από  τη  σύμβαση  χρόνο,  θεωρείται  ότι  η  παραλαβή

συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο

σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία

που παραλαμβάνει  τα υλικά αποδεικτικό  προσκόμισης  τούτων,  σύμφωνα δε με  την  απόφαση αυτή η

αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου

να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του  αναδόχου,

πραγματοποιούνται  οι  προβλεπόμενοι  από  την  σύμβαση  έλεγχοι  από  επιτροπή  που  συγκροτείται  με

απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και

τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση

χρόνο.  Η  παραπάνω  επιτροπή  παραλαβής  προβαίνει  σε  όλες  τις  διαδικασίες  παραλαβής  που

προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά

πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των

προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
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ΑΡΘΡΟ 7 : ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει

από  αυτήν,  με  απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου  οργάνου,

εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει

αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται

στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2 της παρούσας.

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν:

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του απο-

φαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον

ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του ανα-

δόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

 Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης

του χρόνου της παράτασης  που χορηγήθηκε,  σύμφωνα με  το άρθρο 206 του Ν.4412/16,  επιβάλλεται

πρόστιμο (άρθρο 207 του ν. 4412/2016) 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκ-

πρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών,

χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που

παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας

αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικα-

τάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου

οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των
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διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης -

παράδοσης.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα

μέλη της ένωσης.

Ο ανάδοχος οφείλει να καταβάλει για κάθε ημέρα καθυστέρησης πέραν του χρονικού περιθωρίου των

ημερών που ορίζονται ανωτέρω, για την παράδοση ανταλλακτικών ή την εκτέλεση των εργασιών επισκευ-

ής και συντήρησης, ως ποινική ρήτρα, ποσό ίσο με εξήντα (60) ευρώ, ημερησίως. 

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΓΓΥΗΣΗ – ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας, όπου απαιτείται από την παρούσα ,

για  χρονικό  διάστημα  τουλάχιστον  δύο  (2)  ετών.  Κατά  την  περίοδο  της  εγγυημένης  λειτουργίας,  ο

ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας.  Επίσης, οφείλει κατά το

χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει

οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά

τεύχη της σύμβασης.

Για  την  παρακολούθηση  της  εκπλήρωσης  των  συμβατικών  υποχρεώσεων  του  αναδόχου  η  επιτροπή

παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου

στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας

σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις,

επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή

παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας,

στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση

μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή

μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1 της παρούσας. Το

πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

Ο ανάδοχος αποδέχεται ότι κατά την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας δεν χρησιμοποιεί μελέτες ή

προϊόντα τρίτων χωρίς νόμιμη άδεια και επομένως δεσμεύεται ότι είναι υπεύθυνος έναντι τρίτων και της
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Αναθέτουσας Αρχής για τυχόν απαιτήσεις πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων, καθώς επίσης δεσμεύεται να

αμύνεται  και  να  υπερασπίζεται  την  Αναθέτουσα  Αρχή  κατά  οποιασδήποτε  έγερσης  αξιώσεων  ή

απαιτήσεων τρίτων, να καλύπτει αποκλειστικά κάθε σχετική δαπάνη (Δικαστική ή εξώδικη) καθώς επίσης

και να αποκαθιστά κάθε ζημία αυτών.

 Ο ανάδοχος αποδέχεται επίσης ότι σε περίπτωση που δημιουργηθεί οποιαδήποτε διένεξη ή διαφορά,

από αυτές που περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο, η οποία κατά την κρίση της Αναθέτουσας

Αρχής  είναι  δυνατόν  να θέσει  σε  κίνδυνο την ελεύθερη και  απρόσκοπτη αξιοποίηση  της προμήθειας,

υποχρεούται  αναντίρρητα  και  το  ταχύτερο  δυνατόν  να  προβεί  σε  ενέργειες  εξασφαλιστικές  των

δικαιωμάτων  και  συμφερόντων  του  και  ειδικότερα  είτε  να  εξασφαλίσει  άμεσα  την  πλήρη  και

αποδεδειγμένη  απόλαυση  όλων  των  δικαιωμάτων  χρήσης  των  παραδοτέων  είτε  να  αντικαθιστά  /

τροποποιεί  ορισμένα ή όλα τα παραδοτέα με άλλα που δεν παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων. Η τυχόν

αποκατάσταση/ τροποποίηση θα γίνεται κατόπιν της συναίνεσης της Αναθέτουσας Αρχής.  Υπογραμμίζεται

ότι κάθε τροποποίηση της σύμβασης συντελείται με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016

και πριν υπογραφεί πρέπει να τύχει της προέγκρισης της ΕΥΔ Ε.Π.   Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Σε κάθε περίπτωση, τα υπό αντικατάσταση/ τροποποίηση παραδοτέα θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις

τεχνικές προδιαγραφές της προμήθεια και να εξασφαλίζουν την υλοποίησή της, όπως προδιαγράφηκε. 

ΑΡΘΡΟ 9. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ο ανάδοχος προσκόμισε κατά την υπογραφή της παρούσας ως εγγύηση για την τήρηση των όρων της , την

υπ’ αριθμ……………………………………εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η οποία έχει εκδοθεί σύμφωνα με

το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, της Τράπεζας……………………………………………..διάρκειας…………………………………

ποσού ίσου με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας προ ΦΠΑ, ήτοι………………………….€

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα

αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της

σχετικής  σύμβασης.  Το  περιεχόμενό  της  είναι  σύμφωνο  με  το  υπόδειγμα  που  περιλαμβάνεται  στο

Παράρτημα... της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των

όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή

ειδικότερα ορίζει. 

Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  επιστρέφεται  στο  σύνολό  της  μετά  την  οριστική  ποσοτική  και  ποιοτική

παραλαβή  του  αντικειμένου  της  σύμβασης.  Εάν  στο  πρωτόκολλο  οριστικής  ποιοτικής  και  ποσοτικής

παραλαβής  αναφέρονται  παρατηρήσεις  ή  υπάρχει  εκπρόθεσμη  παράδοση,  η  επιστροφή  των  ως  άνω

εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος μετά την οριστική παραλαβή των αγαθώς και κατά την επιστροφή της

Εγγύησης καλής εκτέλεσης να καταθέσει Εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας των ειδών που  έχει

προμηθεύσει η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, ποσού …………………………..

€.  ( Αριθμό………………………εγγυητική  επιστολή  της………………………Τράπεζας,  ποσού

……………………………….€ )

2. Ο  χρόνος  ισχύος  της  εγγυητικής  επιστολής  καλής  λειτουργίας  πρέπει  να  ισούται  με  την  Περίοδο

Εγγύησης , όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα.

3. Η εγγυητική καλής λειτουργίας  επιστρέφεται  μετά την παρέλευση της περιόδου εγγύησης και  την

εκκαθάριση του συνόλου των τυχόν απαιτήσεων της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του Αναδόχου.

4. Κατά τη διάρκεια της περιόδου Εγγύησης σε περίπτωσης δυσλειτουργίας του συνόλου ή μέρους των

αγαθών, η οποία δεν έχει αποκατασταθεί από τον Ανάδοχο, καταπίπτει η εγγυητική καλής λειτουργίας

ή  μέρος  αυτής  με  απόφαση  της  Αναθέτουσας  Αρχής  κατόπιν  εισήγησης  της  αρμόδιας  επιτροπής

παραλαβής. 

ΑΡΘΡΟ 11. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της , η Επιτροπή και όλα τα εξουσιοδοτημένα από την Αναθέτουσα

πρόσωπα οφείλουν  να  μην  ανακοινώνουν  σε  κανέναν,  παρά  μόνο στα  πρόσωπα που  δικαιούνται  να

γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σε αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης της

σύμβασης και αφορούν τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του έργου ή

του αναδόχου.
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ΑΡΘΡΟ 12. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα προσοχή

και επιμέλεια και σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, καθώς και τη

σχετική υποβληθείσα προσφορά του. 

Τα παραδοτέα που προβλέπεται να παρασχεθούν στο πλαίσιο της σύμβασης πρέπει να συμφωνούν από

κάθε  άποψη με τα οριζόμενα στην  παρούσα Σύμβαση,  στην προκήρυξη και  στα υπόλοιπα συμβατικά

τεύχη. 

Καθ’  όλη  τη  διάρκεια  εκτέλεσης  του  έργου,  ο  ανάδοχος  θα  πρέπει  να  συνεργάζεται  στενά  με  την

Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με

την εκτέλεση του έργου. 

Ο  Ανάδοχος υποχρεούται,  εφόσον κληθεί  από την  Αναθέτουσα Αρχή,  να  παρίσταται  σε  οποιαδήποτε

υπηρεσιακή συνεδρίαση αφορά στο Έργο (τακτική έκτακτη), προσκομίζοντας και παρουσιάζοντας όλα τα

απαραίτητα στοιχεία που θα του ζητηθούν. 

Ο  ανάδοχος  θα  είναι  πλήρως  και  αποκλειστικά  μόνος  υπεύθυνος  για  την  τήρηση  της  ισχύουσας

νομοθεσίας  σε  σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται  από το προσωπικό που θα ασχοληθεί  ή θα

παράσχει  οποιεσδήποτε  υπηρεσίες  σε  σχέση με  την παρούσα σύμβαση.  Σε  περίπτωση οποιασδήποτε

παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

Ο ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις που

θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής ή του Φορέα

λειτουργίας.

Ο  ανάδοχος  σε  περίπτωση  παράβασης  οποιουδήποτε  όρου  της  σύμβασης  ή  της  διακήρυξης  ή  της

προσφοράς του έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική και αποθετική

ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ’ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το

ύψος του ποσού της σύμβασης.
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Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη

αιτία κατά την εκτέλεση του έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για

υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 

Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά ή κλοπή του εξοπλισμού μέχρι την οριστική

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του από την Επιτροπή Παραλαβής που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό. 

Σε  περίπτωση  που  ο  Ανάδοχος  είναι  Ένωση/  Κοινοπραξία,  τα  μέλη  που  αποτελούν  την  Ένωση  /

Κοινοπραξία θα είναι  από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι  της Αναθέτουσας Αρχής για την

εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ

τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνο στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε

καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του

ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων μελών για την ολοκλήρωση του

έργου.

ΣΕ  περίπτωση  που  ο  Ανάδοχος  είναι  Ένωση/  Κοινοπραξία  και  κατά  τη  διάρκεια  της  εκτέλεσης  της

σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε

λόγο  ή  λόγω  ανωτέρας  βίας  δεν  μπορεί  να  ανταποκριθεί  στις  υποχρεώσεις  του,  τα  υπόλοιπα  Μέλη

συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.

Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης

ενός  εκ  των  μελών  που  απαρτίζουν  τον  ανάδοχο,  η  σύμβαση  εξακολουθεί  να  υφίσταται  και  οι

απορρέουσες  από  τη  σύμβαση  υποχρεώσεις  βαρύνουν  τα  εναπομείναντα  μέλη  του  Αναδόχου,  μόνο

εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων

της σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε

αντίθετη περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών

που απαρτίζουν τον ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της

Αναθέτουσας  Αρχής,  η  οποία  εξετάζει  αν  εξακολουθούν  να  συντρέχουν  στο  πρόσωπο  του  διαδόχου

μέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της Σύμβασης. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν

αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η

σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων.  Σε τέτοια περίπτωση
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καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής και η Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται

από τη σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 13. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

1.Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπι-

στευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την εκτέλεση της προμήθειας,

ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη σύμβαση,

υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυ-

τόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής

του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοι-

νοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. 

2. Ο ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη σύμβαση χωρίς την προη-

γούμενη γραπτή άδεια της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με

τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή με κανένα

τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.

3. Κατά την εκτέλεση της παρούσας η Αναθέτουσα Αρχή ή τα εξουσιοδοτημένα από αυτήν πρόσωπα οφεί-

λουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφο-

ρίες που περιήλθαν σε αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης της σύμβαση και αφο-

ρούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας των υπό προμήθεια ειδών.

ΑΡΘΡΟ 14. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΕΚΧΩΡΗΣΗ 

1.Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη

συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.

2. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει χωρίς έγκριση τις απαιτήσεις του έναντι της Ανα-

θέτουσας Αρχής για την καταβολή συμβατικού τιμήματος με βάση τους όρους της σύμβασης σε Τράπεζα

της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα υπό τις εξής προϋποθέσεις:

i. Ο εκδοχέας πρέπει να γνωρίζει και να αποδέχεται όλους τους όρους της σύμβασης μεταξύ αναδόχου και

Αναθέτουσας Αρχής. 

ii. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να αντιτάξει κατά του εκδοχέα όλες τις ενστάσεις που έχει κατά του εκ-

χωρητή και μετά την αναγγελία της εκχώρησης.

iii.Σε περίπτωση που για λόγους που άπτονται των συμβατικών σχέσεων μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτου-
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σας Αρχής δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά ανα-

φέρονται έκπτωση αναδόχου, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρη-

τρών, συμβιβασμός κλπ.) , η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει υπό του το άρθρο 95 του Ν. 2362/1995 καθώς και το άρθρο 145 του Ν.

4270/2014 ως προς τη διαδικασία αναγγελίας εκχώρησης.

3.Εάν ο ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας

Αρχής, η τελευταία δικαιούται,  χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις  κυρώσεις για

αθέτηση της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 15. ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

1.Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζημία ή απώλεια των αγαθών, που θα παραδοθούν στην Ανα-

θέτουσα Αρχή σε εκτέλεση της σύμβασης, μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής τους, υποχρεούμε-

νος σε περίπτωση ζημιάς, φθοράς, ή απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση ή ακόμη και αντικατάστασή τους.

Μετά την οριστική παραλαβή ο κίνδυνος μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή. 

2. Ο Ανάδοχος διατηρεί την κυριότητα των αγαθών της προμήθειας μέχρι την ημερομηνία οριστικής παρα-

λαβής τους, οπότε η κυριότητα μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή, ελεύθερη από κάθε βάρος και δι-

καίωμα τρίτου.

3. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της Ανα-

θέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας

που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου από τον Ανάδοχο ή τους

υπεργολάβους του εφόσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε ελάττωμα του εξοπλισμού.

ΑΡΘΡΟ 16. ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Για την έκπτωση του Αναδόχου, τη διαδικασία και τις συνέπειες αυτής περιλαμβανομένου του αποκλει-

σμού του έκπτωτου Αναδόχου από τους διαγωνισμούς του δημοσίου, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις

του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 17. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

1.Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απαίτηση τρίτων από

την  πραγματοποίηση  της  προμήθειας,  η  οποία  απορρέει  από  τη  χρήση  διπλωμάτων  ευρεσιτεχνίας,

αδειών, σχεδίων, υποδειγμάτων και εργοστασιακών ή εμπορικών σημάτων εκ μέρους του.
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2.Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε ζημία που ενδεχο-

μένως προξενηθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του ίδιου ή των προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν για

την υλοποίηση της προμήθειας.

3.Ο Ανάδοχος υποχρεούται  να  συνδράμει  με δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή,  αναλαμβάνοντας  το

κόστος κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, με τρίτους, που συνδέεται με την εκ μέρους του αδυναμία

ή πλημμελή εκπλήρωση του συμβατικών του υποχρεώσεων. 

4.  Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  αποζημιώσει  πλήρως  την  Αναθέτουσα  Αρχή  για  κάθε  ζημία,  που  θα

υποστεί από πλημμελή εκπλήρωση ή μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του σύμφωνα με την παρούσα.

5.  Η  Αναθέτουσα  Αρχή  δικαιούται  κατά  την  κρίση  της  να  ασκήσει  επιλεκτικά  ή  σωρευτικά  όλα  τα

δικαιώματά της που αναφέρονται στην παρούσα, καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα που της παρέχει ο νόμος.

Η άσκηση από την Αναθέτουσα Αρχή ενός ή περισσοτέρων από τα δικαιώματα αυτά δεν αποκλείει την

άσκηση και άλλου άλλων δικαιωμάτων της. 

ΑΡΘΡΟ 18. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

1.Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο

μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η

επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς. 

2. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που

εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα

Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε

που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

ΑΡΘΡΟ 19. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, εφόσον δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο

(είδος , ποσότητα, παραδοτέα) χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με

τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  του  άρθρου  132  του  ν.  4412/2016  και  κατόπιν  γνωμοδότησης  του

αρμοδίου  οργάνου  ,  ήτοι  της  Επιτροπής  Διενέργειας  και  αξιολόγησης  των  αποτελεσμάτων  του

Διαγωνισμού. Κάθε τροποποίηση της σύμβασης πριν υπογραφεί πρέπει να τύχει της προέγκρισής της από

τη Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης   Άγιος Παύλος της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής

Μακεδονίας
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ΑΡΘΡΟ 20. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΤΥΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλόμενων

μερών σχετικά με την ερμηνεία ή εκτέλεση της σύμβασης ή εξ’ αφορμής αυτή θα επιλύεται από καθ’ ύλην

αρμόδια Δικαστήρια του Πειραιά. 

Η παρούσα σύμβαση διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τρία

(3) πρωτότυπα. και ένα ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Εκ των πρωτοτύπων δύο έλαβε η Αναθέτουσα Αρχή

και ένα ο Ανάδοχος. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
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i

Σε  περίπτωση  που η  αναθέτουσα αρχή  /αναθέτων  φορέας  είναι  περισσότερες  (οι)  της  (του)  μίας  (ενός)  θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
iiΕπαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
iiiΒλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς
σκοπούς. 

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία  απασχολεί  λιγότερους από 10 εργαζομένους  και  της  οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία  απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους  και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι  ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και  οι οποίες  απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
ivΈχει  δηλαδή  ως κύριο  σκοπό την  κοινωνική  και  επαγγελματική  ένταξη  ατόμων με  αναπηρία ή  μειονεκτούντων
ατόμων.
vΤα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
viΕιδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
vii Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με
τους  τίτλους  σπουδών  και  τα  επαγγελματικά  προσόντα  που  ορίζονται  στην  περίπτωση  στ΄  του  Μέρους  ΙΙ  του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν
ωστόσο να βασίζονται  στις  ικανότητες  άλλων φορέων μόνο εάν οι  τελευταίοι  θα εκτελέσουν  τις  εργασίες  ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
viiiΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η
κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 
ixΌπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
xΣύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
xiΌπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την
καταπολέμηση  της  δωροδοκίας  στον  ιδιωτικό  τομέα  (ΕΕ  L 192  της  31.7.2003,  σ.  54).  Περιλαμβάνει  επίσης  τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
xiiΚατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  τη  προστασία  των  οικονομικών  συμφερόντων  των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση
της  Σύµβασης  σχετικά  µε  την  προστασία  των  οικονοµικών  συµφερόντων  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  και  των
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xiiiΌπως  ορίζονται  στα  άρθρα  1  και  3  της  απόφασης-πλαίσιο  του  Συμβουλίου,  της  13ης  Ιουνίου  2002  για  την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xivΌπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη
νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  και  τη  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας (ΕΕ  L  309  της
25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.





xvΌπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011,
σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση
της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xviΗ εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
xviiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xviiiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xixΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xxΟικονομικός  φορέας  που έχει  αποκλειστεί  με  τελεσίδικη  απόφαση από  τη συμμετοχή σε  διαδικασία  σύναψης
σύμβασης  ή  ανάθεσης  παραχώρησης  δε  μπορεί  να  κάνει  χρήση  αυτής  της  δυνατότητας  κατά  την  περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 
xxiΛαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 
xxiiΣτην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις  του  που  αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  καλύπτουν  τόσο  την  κύρια  όσο  και  την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 
xxiiiΣημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά
ποσά των  φόρων ή  των  εισφορών κοινωνικής  ασφάλισης  δεν  έχουν  καταβληθεί,  ή  όταν  ο  οικονομικός  φορέας
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής  ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 
xxivΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xxvΌπως  αναφέρονται  για  τους  σκοπούς  της  παρούσας  διαδικασίας  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης  στις  κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxvi. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxviiΆρθρο 73 παρ. 5.
xxviiiΕφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ
πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxixΌπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
xxxΠρβλ άρθρο 48.
xxxi Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxiiΓια συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10.
xxxiiiΌπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
xxxiv Μόνον  εφόσον  επιτρέπεται  στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή  στα  έγγραφα  της  σύμβασης  που
αναφέρονται στην διακήρυξη. 
xxxv Μόνον  εφόσον  επιτρέπεται  στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή  στα  έγγραφα  της  σύμβασης  που
αναφέρονται στην διακήρυξη. 
xxxviΠ.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 





xxxviiΠ.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 
xxxviiiΟι αναθέτουσες αρχές μπορούν να  ζητούν έως πέντε έτη και να  επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που
υπερβαίνει τα πέντε έτη.
xxxixΟι  αναθέτουσες  αρχές  μπορούν  να  ζητούν έως  τρία  έτη  και  να  επιτρέπουν την  τεκμηρίωση  εμπειρίας  που
υπερβαίνει τα τρία έτη.
xlΠρέπει να απαριθμούνται  όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
xliΌσον  αφορά  το  τεχνικό  προσωπικό  ή  τις  τεχνικές  υπηρεσίες  που  δεν  ανήκουν  άμεσα  στην  επιχείρηση  του
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος
II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
xliiΟ έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από
αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.
xliiiΕπισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας  έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε
θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω. 
xlivΔιευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.
xlvΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xlviΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xlviiΠρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
xlviiiΥπό  την  προϋπόθεση  ότι  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  παράσχει  τις  απαραίτητες  πληροφορίες  (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα  αρχή  ή  στον  αναθέτοντα  φορέα  να  το  πράξει.  Όπου  απαιτείται,  τα  στοιχεία  αυτά  πρέπει  να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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