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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ: 6ΛΗΦ46906Ι-Η7Η
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
4ης ΥΓΕΙΟΝOΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Γενικόν  Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος»
Ταχ. Δ/νση: Εθνική Αντίστασης 161                                                                  Θεσσαλονίκη : 29-07-2019
Τ.Κ. : 55134 Θεσσαλονίκη                                                                    
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                               
Πληροφορίες Τζήμα Δ., Παπανικολάου Β.
Τηλ. 2313304461-4 
Fax :2313304452  
Ε-mail: promagpavlos@outlook.com

          

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ   2019 –002.

ΑΝΟΙΚΤΟΣ   ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ   ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ

1. «ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 32 ΤΟΜΩΝ » CPV  33115200-1προϋπολογισθείσας δαπάνης 435.000,00€ (με
Φ.Π.Α.) που περιλαμβάνει και συντήρηση διάρκειας πέντε (5) ετών (ΕΣΗΔΗΣ: 75284)  

 2. «ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ DR ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ»  CPV 33111000-1 προϋπολο-
γισθείσας δαπάνης 290.000,00€ (με Φ.Π.Α.) που περιλαμβάνει και συντήρηση διάρκειας πέντε (5) ετών (ΕΣΗ-
ΔΗΣ: 75288)

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 725.000,00  (με Φ.Π.Α.)

 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ  ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 

στα πλαίσια εφαρμογής της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Siemens».

mailto:promagpavlos@outlook.com
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ANAΘΕΤΟΥΣΑ
ΑΡΧΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 
Εθνική Αντίστασης 161 TK 55134

ΕΙΔΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός άνω των ορίων 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1 «ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 32 ΤΟΜΩΝ »   CPV  33115200-1 που πε-
ριλαμβάνει και συντήρηση διάρκειας πέντε (5) ετών (ΕΣΗΔΗΣ: 75284)  

                      

          2 «ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ DR ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ»
CPV 33111000-1 που        περιλαμβάνει και συντήρηση διάρκειας πέντε (5) ετών (ΕΣΗ-
ΔΗΣ: 75288)

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ

ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ-

ΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΑΝΑ
ΕΙΔΟΣ)

1. «ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 32 ΤΟΜΩΝ »  350.806,45 €
2. «ΨΗΦΙΑΚΟ  ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΜΗΧΑΝΗΜΑ  DR ΜΕ  ΑΝΑΡΤΗΣΗ  ΟΡΟΦΗΣ»

233.870,97 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ-
ΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΑΝΕΥ ΦΠΑ

584.677,42 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ-
ΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΜΕ ΦΠΑ

725.000,00   € 

ΧΡΟΝΟΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Ενενήντα(90) ημερολογιακές ημέρες    

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Πέντε έτη μετά την οριστική παράδοση- παραλαβή  των μηχανημάτων 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 02-08-2019

ΛΗΞΗ  ΧΡΟΝΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ημερομηνία: 13-09-2019
Ημέρα:  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ώρα: 20:00 μ.μ
ΕΝΤΥΠΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ  :ΤΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΙ  ΔΙ-
ΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΥΠΟ-
ΒΑΛΛΟΝΤΑΙ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ  ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟ-
ΝΤΑΙ, ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ
ΕΝΤΟΣ  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ  ΤΡΙΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ
ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ΗΤΟΙ  ΕΩΣ  18-09-2019  ΚΑΙ
ΩΡΑ 14:30,  ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (ΠΡΩΤΟΚΟΛ-
ΛΟ) ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΧΡΟΝΟΣ   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ημερομηνία: 19-09-2019
Ημέρα: Πέμπτη
 Ώρα: 11: 00 π.μ.
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ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 
Εθνική Αντίστασης 161
Γραφείο Προμηθειών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
Ως συνημμένο παράρτημα I.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 365  ημέρες  από  την  επομένη  διενέργειας  του
διαγωνισμού 

ΔΑΠΑΝΗ Η  δαπάνη  θα  υλοποιηθεί  σύμφωνα  με  το  υπ’
αριθ. ΓΔΟΥ858/26-07-2018 έγγραφο της Γενικής
Γραμματείας Υπουργείου Οικονομικών με θέμα :
«Παροχή ιατρικού εξοπλισμού στα Δημόσια Νο-
σοκομεία στο πλαίσιο  της εφαρμογής της Συμ-
φωνίας  συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού Δημοσί-
ου και Siemens».

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 EL 522

Τηλέφωνο 2313304464

Φαξ 2313304452

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  promagpavlos@outlook.com 

Αρμόδιοι για πληροφορίες ΤΖΗΜΑ  ΔΗΜΗΤΡΑ  –  ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ

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 σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/16 ( ανοικτή διαδικασία). 

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Οικονομικών σε Εφαρμογή
της  Συμφωνίας  Συμβιβασμού  μεταξύ  του  Ελληνικού  Δημοσίου  και  της  Siemens της
αριθ.ΥΠΟΙΚ07085ΕΞ2012/27-08-2012 (ΦΕΚ Α΄164/12) σύμβαση

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 
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Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια :

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΧΩΡΙΣ  ΦΠΑ  ΣΕ
ΕΥΡΩ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΜΕ ΦΠΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

1

«ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 32  ΤΟΜΩΝ »
CPV  33115200-1
προϋπολογισθείσας  δαπάνης  435.000,00€
(με Φ.Π.Α.) που περιλαμβάνει και συντήρηση
διάρκειας πέντε (5) ετών

που  θα  περιλαμβάνει  και  συντήρηση  διάρ-
κειας πέντε (5) ετών

1 350.806,451 435.000,00

2  «ΨΗΦΙΑΚΟ  ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ DR ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ»
CPV 33111000-1 

που  θα  περιλαμβάνει  και  συντήρηση  διάρ-
κειας πέντε (5) ετών

1 233.870,97 290.000,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 584.677,42 725.000,00  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I των
Τεχνικών Προδιαγραφών της παραπάνω υπηρεσίας.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Α. Οι διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

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

2. του ν.4605/2019 (ΦΕΚ A 52 - 01.04.2019) Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ)
2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την
προστασία  της  τεχνογνωσίας  και  των  επιχειρηματικών  πληροφοριών  που  δεν  έχουν  αποκαλυφθεί
(εμπορικό  απόρρητο)  από  την  παράνομη  απόκτηση,  χρήση  και  αποκάλυψή  τους  (EEL 157  της
15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες
διατάξεις.

3. του  ν.4608/19 (ΦΕΚ 66Α/25-4-2019) : Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών
Επενδύσεων και άλλες διατάξεις.

4. του  ν.  4609/19  (ΦΕΚ  67  Α/3-5-2019)  :  Ρυθμίσεις  Μέριμνας  Προσωπικού  Ενόπλων  Δυνάμεων,
Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.

5. του ν.4607/2019 (Α' 65) ‘Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων,
II. Εναρμόνιση του Κώδικα Φ.Π.Α. με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065, III. Ενσωμάτωση των σημείων 1, 2, 4
και  5  του  άρθρου  2  και  των  άρθρων 4,6,7  και  8  της  Οδηγίας  1164/2016,  IV.  Τροποποίηση  του  ν.
2971/2001 και άλλες διατάξεις’’
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6. του  ν.  4497/13-11-2017  «Άσκηση  υπαίθριων  εμπορικών  δραστηριοτήτων,  εκσυγχρονισμός  της
επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»

7. 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»,

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

9. 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,  

10. 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», 

11. Του Ν. 4412/2016 άρθρο 347
12. 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.
13. του  ν.  4129/2013  (Α’  52)  «Κύρωση  του  Κώδικα  Νόμων  για  το  Ελεγκτικό  Συνέδριο»,  έτσι  όπως

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

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
15. 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”,

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

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

άρθρων 7 και 13 έως 15,
20. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 
21. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, 
22. Το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”]
23. Το Ν. 4478/2017 άρθρο 87 (Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016) 
24. 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”,

25. 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.)

1
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26. 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»

27. 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.)», 

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

29. Της με αριθμ. 2203/2-6-2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας. 

  Β. Οι αποφάσεις:

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

2.  Την υπ’ αρ. 20977/23-8-2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας «Δικαιολογητικά
για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005» (Β' 1673). 

3.   Την με αριθ. ΔΥ7/2480/94 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς
την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά
Προϊόντα» (Β΄679), (Β΄755) & (Β΄757). 

4. Την υπ’ αριθμ.  ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648/2009 (Β΄2198) Κοινή Υπουργική Απόφαση περί «Εναρμόνισης της
Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ περί Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων». 

5. Την  υπ’  αριθ.  1108437/2565/ΔΟΣ/15-11-2005  απόφαση  του  Υφυπουργού  Οικονομίας  και  Οικονομικών
«Καθορισμός Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες» (Β' 1590).

6.   Την  υπ’  αριθμ.  10/2017  (ΦΕΚ  3748/Β΄/24.10.2017)  απόφαση  του  Υπουργού  Ψηφιακής  Πολιτικής
Τηλεπικοινωνιών και  Ενημέρωσης «Καθορισμός ημερήσιων και  εβδομαδιαίων νομαρχιακών και  τοπικών
εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου.

7.  Την υπ΄ αριθ. 1862/2012 ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας – Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί «κανονισμού διεξαγωγής ηλεκτρονικών πλειστηριασμών στους διαγωνισμούς
του  ΠΠΥΥ»  (Β΄680).  Την  υπ’  αριθ.  08/31.05.2010  απόφαση  της  Υπουργού  Υγείας  και  Κοινωνικής
Αλληλεγγύης περί όρων και κανόνων λειτουργίας και προϋποθέσεων δημοσιότητας του Παρατηρητηρίου
Τιμών όλων των ειδών του άρθρου 10 του ν. 3580/07 (B΄777).

8. Το απόσπασμα πρακτικού της υπ. αρίθμ.  81/9-5-2016(θέμα 2ο εκτός ημερήσιας διάταξης) Συνεδρίασης της
Επιτροπή Προμηθειών Υγείας 

9. Το υπ’ αριθμ. 11193/19-9-2016 έγγραφο της 4ης  ΥΠΕ Μακεδονίας & Θράκης, με το οποίο διαβιβάζει το υπ’
αριθμ. πρωτ. 4662/14-6-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με την αρμοδιότητα της
ΕΠΥ να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές μετά τη θέση σε ισχύ του Ν.4412/2016

10. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 4665/15-9-2016 ανακοίνωση της ΕΠΥ  
11. Το υπ’ αριθ. ΓΔΟΥ858/26-07-2018 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Οικονομικών με θέμα :

«Παροχή ιατρικού εξοπλισμού στα Δημόσια Νοσοκομεία στο πλαίσιο της εφαρμογής της Συμφωνίας  συμβι-
βασμού μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Siemens».

12. Το υπ’ αριθ. 1639/09-08-2018 έγγραφο του Γραφείου του Υπουργού Υγείας με συνημμένα επτά (7) φύλλα με
πίνακες και θέμα: «Παροχή Ιατρικού εξοπλισμού στα Νοσοκομεία».

13.  Το υπ’ αριθ. πρωτ. 18161/16-11-2018 ηλεκτρονικό μήνυμα της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας Θράκης αναφορικά με
την κοινοποίηση του υπ’ αριθ. πρωτ. 3287/15-11-2018 εγγράφου του Γραφείου του Υπουργού Υγείας με
θέμα: «Παροχή Ιατρικού εξοπλισμού  στα Δημόσια Νοσοκομεία στο πλαίσιο της εφαρμογής  της Συμφωνίας
Συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Siemens»,(ΦΕΚ 164/Α΄/27-08-2012).

14. Η   Β44/35Η ΣΥΝ/28-11-2018 (ΑΔΑ: Ω4Χ246906Ι- ΛΚΗ)  απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου  
15. Η  με αριθ. 2156/12-12-2018 Πράξη Διοικήτριας περι ορισμού επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγρα-

φών.
16. Το με αριθ. πρωτ. 20705/27-12-2018 πρακτικό τεχνικών  προδιαγραφών
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17. Το με αριθ. πρωτ. 1032/21-01-2019 έγγραφο του Τμήματος Ελέγχου Τεχνικών Προδιαγραφών της Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, με το οποίο μας διαβίβασε το αποτέλεσμα της δη-
μόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών 

18. Το με αριθ. πρωτ. 1452/28-01-2019 πρακτικό τεχνικών  προδιαγραφών
19. Το με αριθ. πρωτ. 2752/18-02-2019 έγγραφο του Τμήματος Ελέγχου Τεχνικών Προδιαγραφών της Γενικής

Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, με το οποίο μας διαβίβασε το αποτέλεσμα της δεύτε -
ρης δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών 

20. Το με αριθ. πρωτ. 2975/21-02-2019 πρακτικό τεχνικών  προδιαγραφών
21. Η  με αριθ. 2157/12-12-2018 Πράξη Διοικήτριας περί ορισμού επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.
22. Το με αριθ. πρωτ. 20707/27-12-2018 πρακτικό τεχνικών  προδιαγραφών
23. Το  με αριθ. πρωτ. 1029/21-01-2019 έγγραφο του Τμήματος Ελέγχου Τεχνικών Προδιαγραφών της Γενικής

Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, με το οποίο μας διαβίβασε το αποτέλεσμα της δημόσιας
διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών 

24. Το με αριθ. πρωτ. 1600/29-01-2019 πρακτικό τεχνικών  προδιαγραφών
25. Το  με αριθ. πρωτ. 2753/18-02-2019 έγγραφο του Τμήματος Ελέγχου Τεχνικών Προδιαγραφών της Γενικής

Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, με το οποίο μας διαβίβασε το αποτέλεσμα της δεύτερης
δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών 

26. Το με αριθ. πρωτ. 2976/21-02-2019 πρακτικό τεχνικών  προδιαγραφών
27. Τη με αριθ. Β26/7η ΣΥΝ/27-02-2019 Απόφαση Δ.Σ. του Νοσοκομείου  «Άγιος Παύλος» έγκρισης διενέργειας

ανοιχτού ηλεκτρονικού άνω των ορίων διαγωνισμού
28. Τη με αριθ. Β27/7η ΣΥΝ/27-02-2019 Απόφαση Δ.Σ. του Νοσοκομείου «Άγιος Παύλος» έγκρισης διενέργειας

ανοιχτού ηλεκτρονικού άνω των ορίων διαγωνισμού
29. Την αριθ. ΥΠΟΙΚ 07085ΕΞ2012/27-8-2012 (ΦΕΚ Α’ 164/12) Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και

της εταιρείας SIEMENS A.E. σύμφωνα με την οποία η κάλυψη της συγκεκριμένης δαπάνης θα γίνει από την
ανωτέρω εταιρεία. και σε εκτέλεση του όρου ΙΙΙ. 2(1) αυτής,

30. Το με αριθ. πρωτ. 9282/06-06-2019 πρακτικό τεχνικών  προδιαγραφών
31. Τη με αριθ. Β11/22η ΣΥΝ/27-06-2019 (ΑΔΑ: ΩΝΞΩ46906Ι-ΠΚΛ)  Απόφαση Δ.Σ. του Νοσοκομείου «Άγιος

Παύλος» έγκρισης διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού άνω των ορίων διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρω-
σης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής

32. Το με αριθ. πρωτ. 9281/06-06-2019 πρακτικό τεχνικών  προδιαγραφών
33. Τη με  αριθ.  Β12/22η ΣΥΝ/27-06-2019 (ΑΔΑ:  7Ν7Υ46906Ι-Β5Ο) Απόφαση Δ.Σ.  του Νοσοκομείου «Άγιος

Παύλος» έγκρισης διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού άνω των ορίων διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρω-
σης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής

   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 λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών είναι η :13-09-2019
Ημέρα: Παρασκευή και  Ώρα: 20:00 μμ
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής έντυπων  προσφορών είναι η : 18-09-2019
Ημέρα:  Τετάρτη και 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
19-09-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11 :00 π.μ. 
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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) 

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί  στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :
www.promagpavlos@outlook.com  στην διαδρομή : Ανακοινώσεις-> Προμήθειες ->Προκηρύξεις διαγωνισμών.

 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. 2019-002.(Αρ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 1)75284  2)75288) προκήρυξη σύμβασης, όπως αυτή
έχει  δημοσιευτεί  στην  πλατφόρμα  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ. 

 το «Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης » (ΕΕΕΣ) 

 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

 η/οι υπογεγραμμένη/ες Σύμβαση/εις μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του/των Αναδόχου/ων

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

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδή-
ποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έξι ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί για την
παραλαβή των προσφορών.
 Σε περίπτωση επισπευσμένης διαδικασίας, όπως αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 27 και στην παρ. 7 του
άρθρου 28, η προθεσμία αυτή ανέρχεται σε τέσσερις (4) ημέρες
 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.

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 . 
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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. 

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
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 V 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.),
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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  προ ΦΠΑ ( σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα της διακήρυξης)

Συγκεκριμένα, το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής  ανά μηχάνημα  είναι:

1  ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 32 ΤΟΜΩΝ 7.016,1290€

2 ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ DR ΜΕ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ

4.6774,194€ 

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,  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 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα ) 

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
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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, 

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’ ελάχιστον
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού
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 απόφαση. 

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
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
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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, που
αφορούν  υποχρεώσεις  που  απορρέουν  από  τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής  και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί 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.

(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.

(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, 

(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 καθορισθεί από τελεσίδικη
απόφαση, η μέγιστη περίοδος αποκλεισμού δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην και τα 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 
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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.

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.   
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2.2.7  Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 
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
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 

«Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης » (ΕΕΕΣ)  
  Το  Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Συμβάσεων (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79 του Ν.4412/2016 (Ά 147) το οποίο
αποτελείται από ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική
απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη επιβεβαιώνοντας
ότι ο/οι υποψήφιος/οι Οικονομικός/οι φορέας/εις πληροί/ουν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
• δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων  73 και 74 Ν.4412/2016 (Ά 147) για τις οποίες οι
οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, 
• πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 75  Ν.4412/2016
(Ά 147)
Το  ΕΕΕΣ   καταρτίζεται  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)
Η Αναθέτουσα Αρχή  μπορεί  να  ζητήσει  από τους  προσφέροντες,  σε  οποιοδήποτε  χρονικό  σημείο  κατά  τη
διάρκεια της διαδικασίας  διαγωνισμού να υποβάλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις
παραπάνω προϋποθέσεις  συμμετοχής  (Α)  έως  και  (ΙΑ)  όταν  αυτό  απαιτείται  για  την  ορθή  διεξαγωγή  της
διαδικασίας. 
Το ΕΕΕΣ  συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής: 
Το μέρος Ι είναι συμπληρωμένο από την Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα υπόλοιπα μέρη συμπληρώνονται από τον
οικονομικό φορέα, κατά περίπτωση, και μόνο στα πεδία που ήδη έχουν επιλεγεί από την Αναθέτουσα Αρχή, 
Επισημαίνεται ότι : 

• Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει ένα ΕΕΕΣ. 
• Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί για
κάθε φορέα – μέλος της ένωσης χωριστό ΕΕΕΣ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται. 
•Στην περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δηλώσει πως θα αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας
σε τρίτους, να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει,
καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. 
Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 131 του Ν. 4412/2016, όταν ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπό
μορφή υπεργολαβίας τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που ξεπερνάει  το 30%, τότε υποβάλλει  υποχρεωτικά
χωριστό/ά  ΕΕΕΣ  όπου  παρατίθενται  οι  πληροφορίες  που  απαιτούνται,  προκειμένου  να  επαληθευτεί  η  μη
συνδρομή  των  λόγων  αποκλεισμού  των  άρθρων  73  και  74  του  Ν.4412/2016,  όπως  τροποποιήθηκαν  και
ισχύουν. Επισημαίνεται πως όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού,
τότε η Αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να τον/ τους αντικαταστήσει.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσω-
πος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υπο-
βολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό 
πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδι-
κασία σύναψης σύμβασης.Κατά την υποβολή του Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Συμβάσεων (ΕΕΕΣ) του άρ-
θρου 79, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η
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προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.
4412/2016 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού ορ-
γάνου  του  ή  έχουν  εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης  αποφάσεων  ή  ελέγχου  σε  αυτόν.   
 Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προ-
σφορών.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα (άρθρο 80 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ) 

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)

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. 

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.
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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 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
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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.

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.

Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο:
α) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 1 του άρθρου 73, την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 73 και την περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 
πριν από την υποβολή τους, 
β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 73 εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 
υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόμε-
να στην προηγούμενη περίπτωση, 
γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 75,τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης 
σε περίπτωση νομικών προσώπων, και τα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά με την ονομαστικοποίηση των
μετοχών σε περίπτωση ανωνύμων εταιρειών, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν 
από την υποβολή τους, 
δ) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους και 
ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των
δικαιολογητικών. 
 Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα αποδει-
κτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυ-
ποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.

21

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art75_2
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_4_b
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_2_c
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_2_c
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_1




Διακήρυξη 2019 –002. 

1 «ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 32 ΤΟΜΩΝ » CPV  33115200-1

 2 «ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ DR ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ » CPV: 33111000-1
                                                                                                ΕΣΗΔΗΣ: 1) 75284 -2) 75288

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 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)
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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
«Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης» 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  

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 εγκεκριμένη
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο
πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμ-
βάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμε-
να στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λει-
τουργίας  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. 
Οι χρήστες αποκτούν δικαίωμα χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ, εφόσον διαθέτουν τα ανάλογα διαπιστευτήρια που απαι-
τούνται, σύμφωνα με την απόφαση της παραγράφου 5 του άρθρου 36

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)

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.
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(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.

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 Ενιαίο  Ευρωπαϊκό  Έγγραφο Συμβάσεων  (ΕΕΕΣ) του  άρθρου  79  του  Ν.4412/2016  (Ά  147)  το  οποίο
αποτελείται από ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986 (Α΄75),  όπως προβλέπεται
στην παρ. 1και 3 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 ΕΕΕΣ 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
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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_4703_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
IV ) 

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 ΙI ),  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
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. 
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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 ΙII της διακήρυξης: 

Α. Τιμές

Η τιμή των υπό προμήθεια ειδών  δίνεται σε ευρώ/ανά τεμάχιο

[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 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ) και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία 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 0,07% 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

ε) Υπέρ Ψυχικής Υγείας 2%

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.4

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).  

 

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 τριακόσιες
εξήντα πέντε (365)   ημέρες από  την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
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Σε  περίπτωση που λήξει  ο  χρόνος  ισχύος  των  προσφορών και  δεν  ζητηθεί  παράταση της  προσφοράς,  η
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφαση της,  εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το
δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία
είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.

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 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»
      19-09-2019 Ημέρα: Πέμπτη  Ώρα: 11:00 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 τις συμβάσεις που διενεργούνται με ηλεκτρονικό τρόπο με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής ανεξαρτήτως ποσού και ανεξαρτήτως διαδικασίας, αποσφραγί-
ζονται οι φάκελοι δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς όλων των διαγωνιζόμενων για όλα τα
στάδια και εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα  αποτελέσματα με απόφαση της αναθέτου-
σας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»
του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,  στους προσφέροντες2. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική
προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία και
ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων των προσφερόντων
που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν
και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των
προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.

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

2 Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017.
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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 ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία μεταξύ
δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων, η ανάθεση γίνεται με βάση τη χαμηλότερη τιμή. 

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια τιμή, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής
του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 

Τα  αποτελέσματα  του  εν  λόγω  σταδίου  («Οικονομική  Προσφορά»)  επικυρώνονται  με  απόφαση  του
αποφαινόμενου  οργάνου  της  αναθέτουσας  αρχής,  η  οποία  κοινοποιείται  με  επιμέλεια  αυτής,  μέσω  της
λειτουργικότητας της  «Επικοινωνίας»  του  συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,   στους  προσφέροντες3.  Κατά  της  εν λόγω
απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών Κατακύρωσης 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.

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και  την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί  
εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υπο-
βάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών  από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν,
τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80. Τα δικαιολογητικά υπο-
βάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγη-
σης.
 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν και ο
προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 αίτημα προς το αρμόδιο όργανο
αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από
τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών,η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την
προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από
τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η  αναθέτουσα αρχή ζητήσει την
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και
πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του  άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄, τηρου-
μένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.
 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 

3 Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017.
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 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  ,  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 :

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 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ΄ εφαρμογή των άρθρων
203, 206, 207, 208, 213, 218, 219 και 220,του ν.4412/2016 καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων να
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετι -
κής απόφασης.
 Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασί-
ζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θε-
ωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύ-
σης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προ-
σφυγή ή αν απορριφθεί  αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική.  Αν
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ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να  οριστικοποιηθεί.  

Δικαστική Επίλυση Διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη σύμβαση προμήθειας ή παροχής
υπηρεσιών, ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα της  σύμβασης ως διοικητικής ή ως ιδιωτικού δικαίου, επιλύεται με
την άσκηση  προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται η σύμβαση.
Παρέκταση αρμοδιότητας δεν επιτρέπεται. Αν η σύμβαση εκτελείται στην Περιφέρεια δύο ή περισσότερων Διοι-
κητικών  Εφετείων,  αρμόδιο  καθίσταται  αυτό  που  θα  επιλέξει  ο  προσφεύγων  ή  ο  ενάγων.  

Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλε-
πόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Δεν
απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της
οποίας  δεν  σωρεύεται  αίτημα  ακύρωσης  ή  τροποποίησης  διοικητικής  πράξης  ή  παράλειψης.
 Η υπόθεση συζητείται σε δικάσιμο που ορίζεται όσο το δυνατόν συντομότερα. Αν ο φάκελος της υπόθεσης δεν
αποσταλεί στο Διοικητικό Εφετείο από τη Διοίκηση, η συζήτηση αναβάλλεται σε νέα δικάσιμο, κατά την οποία η
υπόθεση συζητείται με βάση τα στοιχεία που προσκομίζει ο προσφεύγων ή ο ενάγων, αν το ζητήσει ο ίδιος.
Η συζήτηση και η διεξαγωγή της απόδειξης ολοκληρώνονται σε μία (1) δικάσιμο. Ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον
ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου ή προξένου λαμβάνονται υπόψη, μόνο αν έχουν δοθεί ύστερα από κλήτευση
του αντιδίκου τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη βεβαίωση και, αν πρόκειται να δοθούν στην
αλλοδαπή, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή. Η απόφαση εκδίδεται το ταχύτερο. Οι αποφάσεις του 
Διοικητικού Εφετείου είναι αμέσως εκτελεστές.

 Κατά των αποφάσεων των Διοικητικών Εφετείων που εκδίδονται σύμφωνα με  την παράγραφο 1 μπορεί να
ασκηθεί αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Αν από την 
εκτέλεση της απόφασης πιθανολογείται κίνδυνος βλάβης δυσχερώς επανορθώσιμης, μπορεί να διαταχθεί με αί-
τηση κάποιου από τους διαδίκους η  ολική ή η εν μέρει αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης απόφα-
σης, με τον όρο παροχής ανάλογης εγγύησης ή και χωρίς εγγύηση ή να εξαρτηθεί η  εκτέλεση της απόφασης
από την παροχή εγγύησης από τον διάδικο που έχει νικήσει. Για την αίτηση αποφαίνεται, συνεδριάζοντας ως
συμβούλιο, χωρίς υποχρεωτική κλήτευση των διαδίκων, το αρμόδιο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, το
οποίο συγκροτείται από τρία (3) μέλη, στα οποία περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ο εισηγητής της υπόθεσης. Η
απόφαση της αναστολής μπορεί κατά τον ίδιο τρόπο να ανακληθεί, με αίτηση κάποιου από  τους διαδίκους έως
και κατά την πρώτη συζήτηση της αναίρεσης.

 Αν ο ανάδοχος του έργου είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της,
που μεταξύ τους στην περίπτωση αυτή υπάρχει αναγκαστική ομοδικία. 
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.. 

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  όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4605/2019.
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• 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 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4605/2019..

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 κοινο-
ποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το αργότερο εντός
τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της.
 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)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

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.   σ

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  IV  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. 

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016 και κάθε τροποποίηση του, 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.

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)
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 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 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  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 έγκρισής της από τη
Διοίκηση του Γ.Ν.Θ. Άγιος Παύλος 

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 

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 0,07% 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 

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  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).

Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει
του Ν. 4172 (ΦΕΚ 167/Α΄/23-7-2013) άρθρο 64 περί παρακράτησης φόρου εισοδήματος. Ο φόροςεισοδή-
ματος είναι 4% για την προμήθεια αγαθών. Η πληρωμή θα γίνει σε ΕΥΡΩ στα πλαίσια της συμφωνίας
μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας SIEMENS , ΦΕΚ 164 Α / 27.8.2012, σεεκτέλεση του
όρου ΙΙΙ.2.(1).

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 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 προ-
βλέπονται 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
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαι-
νόμενου 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 εκπρόθεσμα.
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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 παραδόθη-
καν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση
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 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4605/2019 )

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρ-
θρων 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 ημερομη-
νία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης.
Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασί-
ζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και 
δ΄ παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλ-
λως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. 
Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά 
της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το 
αποφαινόμενο  αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα 
προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί

6.             ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ   

6.1 Προθεσμία Παράδοσης- Διάρκεια Σύμβασης –Τόπος και χρόνος παραλαβής του αντικειμένου της
σύμβασης –Συντήρηση 

μέσα σε ενενήντα ημερολογιακές ημέρες  (3 μήνες)  από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης  για την
προμήθεια  ιατρικού εξοπλισμού που περιλαμβάνει: 

1 «ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 32 ΤΟΜΩΝ » CPV  33115200-1

2 «ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ DR ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ» CPV: 33111000-1

6.1.1. 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 μηχανημάτων  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.
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6.1.2 Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει την προμήθεια μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που
ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες
σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, β) έχει εκδοθεί
αιτιολογημένη  απόφαση  του  αρμόδιου  αποφαινόμενου  οργάνου  της  αναθέτουσας  αρχής  μετά  από
γνωμοδότηση  αρμοδίου  συλλογικού  οργάνου  είτε  με  πρωτοβουλία  της  αναθέτουσας  αρχής  και  εφόσον
συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά
πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον
αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. 
6.1.3 Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού
αιτήματος του προμηθευτή. 
6.1.4 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  μηχάνημα  ο  προμηθευτής  κηρύσσεται
έκπτωτος. 
6.1.5 Για τις υπόλοιπες διαδικασίες ισχύουν όσα προβλέπονται στα άρθρα 206 και 207 του Ν.4412/2016
6.1.6 Μετά την οριστική παραλαβή τοποθέτηση και λειτουργία του ιατρικού εξοπλισμού  προμηθευτής
υποχρεούται να παρέχει  πενταετή  συντήρηση όπως απαιτείται από την παρούσα.

6.2 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

6.2.1. 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.

6.2.2. 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.

6.2.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του
άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

                                                            Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                                                                      

                                                                    ΠΑΤΕΡΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

Το φυσικό αντικείμενο του έργου συνίσταται στην προμήθεια Ιατρικού εξοπλισμού, στα στο πλαίσιο της εφαρμο-
γής της Συμφωνίας  συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Siemens που περιλαμβάνει:
1.ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 32 ΤΟΜΩΝ                  

2.ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ DR ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Προηγήθηκαν δύο διαβουλεύσεις από το Γ.Ν. Θ.  Άγιος Παύλος, όπου κατατέθηκαν από τους υποψήφιους πα-
ρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών, τις οποίες έλαβε υπόψη της η αρμόδια επιτροπή,  ώστε να κατα-
λήξει στις προτεινόμενες οι οποίες εγκρίθηκαν από το ΔΣ του νοσοκομείου.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου δίνονται παρακάτω

 

(1)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 32 ΤΟΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Το  προσφερόμενο  σύστημα  να  είναι  νεοτάτου  τύπου,  σύγχρονο,  ασφαλές,  αναβαθμίσιμο  κατάλληλο  για
Νοσοκομειακή χρήση. Να έχει την δυνατότητα αναβάθμισης σε μελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις είτε στο υλικό
είτε στο λογισμικό του.
Να  πληροί  τους  Ευρωπαϊκούς  και  διεθνείς  κανονισμούς  κατασκευής,  ασφαλείας  και  ακτινοπροστασίας  (να
αναφερθούν και  πιστοποιηθούν).  Όλα τα προσφερόμενα συστήματα να έχουν αποδεδειγμένα σήμανση  CE
MARK.
Ο προμηθευτής και το εργοστάσιο κατασκευής να διαθέτουν πιστοποιητικό ποιότητας ISO.

Οι ζητούμενες επιδόσεις, αποδόσεις και δυνατότητες των συγκροτημάτων που θα προσφερθούν, θα πρέπει

απαραιτήτως, πέραν της πληρέστατης τεχνικής περιγραφής στην Ελληνική, να πιστοποιούνται με φυλλάδια του

κατασκευαστικού οίκου
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. O προσφερόμενος  εξοπλισμός  να  είναι  κατασκευασμένος  σύμφωνα  με  τις  διεθνείς  ευρωπαϊκές

προδιαγραφές ασφαλείας και να διαθέτει σήμανσηCE. 

2. Η προσφέρουσα εταιρία να εφαρμόζει σύστημα ποιότητας ΕΝ ΙSO σειράς 9001  ή  EN ISO σειράς

13485, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και  EN ISO 13485:03 με

πεδίο  πιστοποίησης  την  τεχνική  υποστήριξη  ιατροτεχνολογικών  προϊόντων.  Επίσης,  να  διαθέτει

Βεβαίωση  πιστοποιημένου  φορέα  περί  συμμόρφωσης  του  προμηθευτή  με  τις  Αρχές  και

Κατευθυντήριες  Γραμμές  για  την  ορθή  πρακτική  διανομής  και  εξυπηρέτησης  (service)

ιατροτεχνολογικών  προϊόντων,  σύμφωνα  με  την  Υπουργική  Απόφαση  ΔΥ8δ/ΓΠ.οικ./1348  (ΦΕΚ

32Α/16-01-04). Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις. 

3. Η παράδοση του εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί εντός ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από

την υπογραφή της σύμβασης.

4. Ο εξοπλισμός θα εγκατασταθεί με ευθύνη του προμηθευτή στο χώρο που θα του υποδειχθεί από την

αναθέτουσα αρχή. Πιθανές ειδικές κατασκευές που απαιτούνται για την εγκατάσταση του εξοπλισμού,

δάπεδα, μολυβδοεπενδύσεις κλπ. βαρύνουν τον προμηθευτή. Η οριστική παραλαβή του εξοπλισμού

θα γίνει  μετά την εγκατάσταση αυτού σε  πλήρη λειτουργία και  την εκπαίδευση του προσωπικού .

Ειδικότερα,  για  την  οριστική  παραλαβή  του  εξοπλισμού  πρέπει  να  πραγματοποιηθούν  όλοι  οι
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απαιτούμενοι έλεγχοι, η επίδειξη λειτουργίας και γενικά η επαλήθευση των τεχνικών του δυνατοτήτων

και χαρακτηριστικών.

5.  Να αναφερθεί από την  ανάδοχο εταιρεία η διαδικασία της  αποξήλωσης και μεταφοράς του παλιού

εξοπλισμού. 

6. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για (5) έτη, συμπεριλαμβανομένων των ακτινολογικών λυχνιών και

των  ανιχνευτικών  διατάξεων.  Περιλαμβάνονται  όλες  οι  απαιτούμενες  από  τον  κατασκευαστή

προληπτικές, τακτικές συντηρήσεις καθώς και η αποκατάσταση κάθε βλάβης που θα παρουσιασθεί

στον  εξοπλισμό,  με  αντικατάσταση  των  απαιτούμενων  ανταλλακτικών  και  αναλωσίμων,  που

περιλαμβάνονται  στο συγκρότημα ή είναι  απαραίτητα για τη λειτουργία του.  Κατά την διάρκεια της

εγγύησης θα τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας, συντήρησης, βλαβών κ.τ.λ. που θα παρακολουθείται και

θα  υπογράφεται  από  τους  υπεύθυνους  του  Νοσοκομείου  (ιατρό  ή  τεχνικό)  και  τον  τεχνικό  του

προμηθευτή. Στο ημερολόγιο θα αναγράφονται οι βλάβες, τα αίτιά τους και η διάρκεια ακινητοποίησης

του μηχανήματος. Ο προμηθευτής θα ειδοποιείται τηλεφωνικά για την βλάβη και ει δυνατόν το είδος της

και θα αποστέλλεται φαξ, οπότε θα αρχίζει  η μέτρηση του χρόνου ακινητοποίησης. Η ανταπόκριση

προς αποκατάσταση της βλάβης θα πρέπει να γίνεται εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών. Στο τέλος του

χρόνου  εγγύησης  θα  αθροίζονται  οι  εργάσιμες  ημέρες  ακινητοποίησης  λόγω  βλάβης  (downtime)

οποιουδήποτε μέρους του μηχανήματος. Για κάθε εργάσιμη ημέρα πλέον των δεκαπέντε (15) ημερών,

η ποινική ρήτρα θα είναι πέντε (5) ημέρες επιπλέον παράταση του χρόνου εγγύησης χωρίς επί πλέον

αμοιβή.

7. Να βεβαιώνεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο η διάθεση ανταλλακτικών για μία δεκαετία.

8. Να δοθεί το ετήσιο κόστος συντήρησης, με πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών, ακτινολογικών λυχνιών και

ανιχνευτικών διατάξεων, ανά έτος και για πέντε (5) έτη  μετά την λήξη της εγγύησης καλής λειτουργίας. 

9. Οι συμμετέχοντες να διαθέτουν μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και service, καθώς και

κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο για

τη συντήρηση των προσφερόμενων ειδών. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις.

10. Η  προμηθεύτρια  εταιρεία,  χωρίς  άλλη  οικονομική  επιβάρυνση,  αναλαμβάνει  να  εκπαιδεύσει  στους

χώρους εγκατάστασης τους χειριστές, τεχνολόγους ακτινολόγους ή/και ιατρούς που θα χειρίζονται τον

ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό μόλις αυτός εγκατασταθεί.

11. Η προμηθεύτρια εταιρεία υποχρεώνεται και δεσμεύεται μαζί με τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και όχι

μετά το πέρας της εγκατάστασης να παραδώσει, σε πρωτότυπα:

 Service manual

 operator's manual (και στην Ελληνική γλώσσα) σε γραπτή και ηλεκτρονική μορφή .

Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός : 435.000€  με ΦΠΑ. που συμπεριλαμβάνει και συντήρηση διάρκειας

πέντε (5) ετών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4542 (ΦΕΚ 95/α/01-06-2018 άρθρο 4 , στο πλαίσιο

της εφαρμογής της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Siemens.
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(2)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ DR 

ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Το προσφερόμενο σύστημα να είναι νεοτάτου τύπου, σύγχρονο, ασφαλές, αναβαθμίσιμο κατάλληλο για  Νοσο-
κομειακή χρήση. Να έχει την δυνατότητα αναβάθμισης σε μελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις είτε στο υλικό είτε
στο λογισμικό του.
Να πληροί τους Ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς κατασκευής, ασφαλείας και ακτινοπροστασίας (να ανα-
φερθούν και πιστοποιηθούν). Όλα τα προσφερόμενα συστήματα να έχουν αποδεδειγμένα σήμανση CE MARK.
Ο προμηθευτής και το εργοστάσιο κατασκευής να διαθέτουν πιστοποιητικό ποιότητας ISO.

Οι ζητούμενες επιδόσεις, αποδόσεις και δυνατότητες των συγκροτημάτων που θα προσφερθούν, θα πρέπει

απαραιτήτως, πέραν της πληρέστατης τεχνικής περιγραφής στην Ελληνική, να πιστοποιούνται με φυλλάδια του

κατασκευαστικού οίκου είτε σε επίσημες βεβαιώσεις του νόμιμου εκπροσώπου του κατασκευαστικού οίκου.

ΓΕΝΙΚΑ

Ψηφιακό ακτινολογικό συγκρότημα, καινούργιο, σύγχρονης τεχνολογίας, κατάλληλο για βαριά

νοσοκομειακή χρήση σε περιβάλλον Τ.Ε.Π. Το συγκρότημα θα περιλαμβάνει:

1. Γεννήτρια πολυκορυφών, σύγχρονης τεχνολογίας, η οποία να αναφερθεί 

2. Μονάδα ακτίνων Χ  με ακτινολογική λυχνία 

3. Ακτινοδιαγνωστική τράπεζα 

4. Όρθιο bucky 

5. Ψηφιακοί ανιχνευτές (τεμ. 2) με σταθερή σύνδεση (ένας  για χρήση στο οριζόντιο τραπέζι και

ένας για χρήση στο όρθιο bucky), με σταθερό σταθμό λήψης, αποθήκευσης & επεξεργασίας ψη-

φιακών εικόνων. 

1 ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ

1.1 Τύπος γεννήτριας Πολυκορυφών, σύγχρονης τεχνολο-

γίας, η οποία να αναφερθεί   για 

αξιολόγηση

1.2 Ισχύς kW > ή = 80  kW. Μεγαλύτερη ισχύς θα

αξιολογηθεί.

1.3 Ανατομικά προγράμματα Να αναφερθούν προς αξιολόγηση 
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1.4 Αυτόματη ρύθμισης εκθέσεως (AEC) ΝΑΙ

1.5 Εύρος τιμών υψηλής τάσης, kVp 50-150kVp 

1.6 Μέγιστη τιμή mA 800mA

1.7 Εύρος mAs 

Να διαθέτει σύνδεση με μετρητή δόσης  (DAP me-
ter)

Να διαθέτει ανεπτυγμένο σύστημα  αυτοδιάγνωσης
βλαβών

Να αναφερθεί προς αξιολόγηση

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2 ΜΟΝΑΔΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ (ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ)

ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Ανάρτηση Οροφής Λυχνίας 

Διαμήκης κίνηση ΝΑΙ (τουλάχιστον άνω των 300cm)

Εγκάρσια κίνηση ΝΑΙ (Να αναφερθεί προς αξιολόγηση)

Καθ’ ύψος κίνηση ΝΑΙ (Να αναφερθεί προς αξιολόγηση )

Κλίση λυχνίας ΝΑΙ (Να αναφερθεί προς αξιολόγηση )

Περιστροφή λυχνίας ΝΑΙ (Να αναφερθεί προς αξιολόγηση )

2.7 Τύπος λυχνίας Περιστρεφόμενη  ανόδου,  ταχύστροφη

9000 rpm περίπου & διπλοεστιακή  

2.8 Μέγεθος εστιών, mm [Μικρή εστία] < ή =0,6mm&

[Μεγάλη εστία] < ή =1,2mm

2.9 Συγχρονισμένη κίνηση με οριζόντια τράπεζα και

όρθιο  bucky,  για  διατήρηση  της  εστιακής

απόστασης  και  την  διατήρηση  της  δέσμης

πάντοτε στο κέντρο του ανιχνευτή.

ΝΑΙ

2.10 Διαφράγματα βάθους με φωτεινή επικέντρωση ΝΑΙ (manual ή αυτόματα με φίλτρα) Να

αναφερθεί

2.11 Να φέρει  ειδικό  χειριστήριο  touch panel πάνω

στον βραχίονα στήριξης με ψηφιακή απεικόνιση

της εστιακής απόστασης,  τις γωνίες κλίσης και

τις παραμέτρους της γεννήτριας

ΝΑΙ

2.12 Ισχύς μεγάλης εστίας, kW Να καλύπτει την ισχύ της γεννήτριας 

2.13 Θερμοχωρητικότητα ανόδου λυχνίας, kHU Τουλάχιστον 300.000HU. Να αναφερθεί

προς αξιολόγηση

2.14 Θερμοχωρητικότητα περιβλήματος λυχνίας kHU Να αναφερθεί προς αξιολόγηση
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2.15 Ρυθμός θερμοαπαγωγής λυχνίας, HU/min Να αναφερθεί προς αξιολόγηση
2.16 Ρυθμός θερμοαπαγωγής περιβλήματος, HU/min

Να διαθέτει  σύνδεση με μετρητή δόσης  (DAP

meter)

Να αναφερθεί προς αξιολόγηση

ΝΑΙ

3 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
3.1 Διαστάσεις επιφάνειας, cm, της σταθερής επιδα-

πέδιας ακτινοδιαγνωστικής τράπεζας

Να αναφερθούν  

3.2 Μέγιστο βάρος ασθενούς, kg > ή  = 250kg (χωρίς περιορισμούς στις

κινήσεις).  Μεγαλύτερο όριο βάρους θα

αξιολογηθεί.

3.3 Κινήσεις επιφάνειας ΝΑΙ (Να αναφερθεί)

Διαμήκης κίνηση,cm ΝΑΙ (Να αναφερθεί προς αξιολόγηση)

Εγκάρσια κίνηση, cm ΝΑΙ (Να αναφερθεί προς αξιολόγηση )

Καθ’ύψος κίνηση,cm ΝΑΙ (Να αναφερθεί προς αξιολόγηση )
Ηλεκτροκίνητη  μεταβολή  ύψους  με  ποδοδια-

κόπτη ή άλλο σύγχρονο σύστημα κίνησης
ΝΑΙ (Να αναφερθεί)

4 ΟΡΘΙΟ BUCKY

4.1 Καθ’ύψος  κίνηση  συγχρονισμένη  με  ανάρτηση

οροφής 

ΝΑΙ

4.2 Κλίση 90º /15º

4.3 Συνεργασία με τροχήλατη τράπεζα και αναπηρι-

κά αμαξίδια

ΝΑΙ

5 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

5.1 Τεχνολογία flat panel ΝΑΙ (Να αναφερθεί λεπτομερώς)

5.2 Υλικό Άμορφη Σιλικόνη

5.3 Σπινθηριστής Ιωδιούχο Καίσιο CsI

5.4 Matrix  2.800  X 2.800  τουλάχιστον.  Να ανα-

φερθεί προς αξιολόγηση

5.5 Διάσταση >  ή  =  42x42cm.  Να  αναφερθεί  προς

αξιολόγηση

5.6 DQE @lp/mm ΝΑΙ (≥65%)

5.7 Μέγεθος pixel Να αναφερθεί προς αξιολόγηση
5.8 Ψηφιακή μήτρα βάθους λήψεις τουλάχιστον 14

bits

Να αναφερθεί προς αξιολόγηση

5.9 On line ποιοτικός έλεγχος Θα αξιολογηθεί

6 ΣΤΑΘΜΟΣ  ΛΗΨΗΣ,  ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ  & ΕΠΕ-

ΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

6.1 Monitor απεικόνισης ψηφιακών ακτινογραφιών ΝΑΙ (υψηλής ευκρίνειας), > ή =19’’ Να
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αναφερθεί προς αξιολόγηση

6.2 Υπολογιστικό Σύστημα για επεξεργασία και απο-

θήκευση ψηφιακών ακτινογραφιών

ΝΑΙ (Να περιγραφεί λεπτομερώς)

6.3 Λογισμικό επεξεργασίας & μετρήσεων ΝΑΙ (Να περιγραφεί λεπτομερώς)

6.4 Σκληρός δίσκος για αποθήκευση 5.000 εικόνων

τουλάχιστον

ΝΑΙ (Να αναφερθεί προς αξιολόγηση)

6.5 Σύστημα εγγραφής ψηφιακών ακτινογραφιών σε

μαγνητικά μέσα αποθήκευσης

ΝΑΙ (CD ή DVD)

6.6 Δυνατότητα επικοινωνίας με εκτυπωτή films ΝΑΙ

6.7 Δυνατότητα επικοινωνίας με PACS / RIS ΝΑΙ 

6.8 DICOM 3.0 ΝΑΙ (STORE-PRINT-WORKLIST)

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. O προσφερόμενος εξοπλισμός να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις διεθνείς ευρωπαϊκές προδια-

γραφές ασφαλείας και να διαθέτει σήμανσηCE. 

2. Η προσφέρουσα εταιρία  να εφαρμόζει  σύστημα ποιότητας ΕΝ ΙSO σειράς 9001  ή EN ISO σειράς

13485, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN ISO 13485:03 με

πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Επίσης, να διαθέτει Βεβαίω-

ση πιστοποιημένου φορέα περί συμμόρφωσης του προμηθευτή με τις Αρχές και Κατευθυντήριες Γραμ-

μές για την ορθή πρακτική διανομής και εξυπηρέτησης (service) ιατροτεχνολογικών προϊόντων, σύμφω-

να με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/ΓΠ.οικ./1348 (ΦΕΚ 32Α/16-01-04). Να κατατεθούν τα αντίστοιχα

πιστοποιητικά/βεβαιώσεις. 

3. Η παράδοση του εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί εντός ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από την

υπογραφή της σύμβασης.

4. Ο εξοπλισμός θα εγκατασταθεί με ευθύνη του προμηθευτή στο χώρο που θα του υποδειχθεί από την

αναθέτουσα αρχή. Πιθανές ειδικές κατασκευές που απαιτούνται για την εγκατάσταση του εξοπλισμού,

δάπεδα, μολυβδοεπενδύσεις κλπ. βαρύνουν τον προμηθευτή. Η οριστική παραλαβή του εξοπλισμού θα

γίνει μετά την εγκατάσταση αυτού σε πλήρη λειτουργία. Ειδικότερα, για την οριστική παραλαβή του εξο-

πλισμού πρέπει να πραγματοποιηθούν όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι, η επίδειξη λειτουργίας και γενικά η

επαλήθευση των τεχνικών του δυνατοτήτων και χαρακτηριστικών.

5. Η ανάδοχος εταιρεία θα φροντίσει με δικό της κόστος για την αποξήλωση και μεταφορά του παλιού εξο -

πλισμού, σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.

6. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για (5) έτη, συμπεριλαμβανομένων των ακτινολογικών λυχνιών και

των ανιχνευτικών διατάξεων. Περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες από τον κατασκευαστή προληπτι-

κές, τακτικές συντηρήσεις καθώς και η αποκατάσταση κάθε βλάβης που θα παρουσιασθεί στον εξοπλι-

σμό, με αντικατάσταση των απαιτούμενων ανταλλακτικών και αναλωσίμων, που περιλαμβάνονται στο
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συγκρότημα ή είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του. Κατά την διάρκεια της εγγύησης θα τηρείται ημε -

ρολόγιο λειτουργίας, συντήρησης, βλαβών κ.τ.λ. που θα παρακολουθείται και θα υπογράφεται από τους

υπεύθυνους του Νοσοκομείου (ιατρό ή τεχνικό) και τον τεχνικό του προμηθευτή. Στο ημερολόγιο θα ανα-

γράφονται οι βλάβες, τα αίτιά τους και η διάρκεια ακινητοποίησης του μηχανήματος. Ο προμηθευτής θα

ειδοποιείται τηλεφωνικά για την βλάβη και ει δυνατόν το είδος της και θα αποστέλλεται φαξ, οπότε θα

αρχίζει  η μέτρηση του χρόνου ακινητοποίησης. Η ανταπόκριση προς αποκατάσταση της βλάβης θα

πρέπει να γίνεται εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών. Στο τέλος του χρόνου εγγύησης θα αθροίζονται οι

εργάσιμες ημέρες ακινητοποίησης λόγω βλάβης (downtime) οποιουδήποτε μέρους του μηχανήματος.

Για κάθε εργάσιμη ημέρα πλέον των δεκαπέντε (15) ημερών, η ποινική ρήτρα θα είναι πέντε (5) ημέρες

επιπλέον παράταση του χρόνου εγγύησης χωρίς επί πλέον αμοιβή.

7. Να βεβαιώνεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο η διάθεση ανταλλακτικών για μία δεκαετία.

8. Να δοθεί το ετήσιο κόστος συντήρησης, με πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών, ακτινολογικών λυχνιών και

ανιχνευτικών διατάξεων, ανά έτος και για πέντε (5) έτη  μετά την λήξη της εγγύησης καλής λειτουργίας. 

9. Οι συμμετέχοντες να διαθέτουν μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και service, καθώς και

κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο για

τη συντήρηση των προσφερόμενων ειδών. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις.

10. Η  προμηθεύτρια  εταιρεία,  χωρίς  άλλη  οικονομική  επιβάρυνση,  αναλαμβάνει  να  εκπαιδεύσει  στους

χώρους εγκατάστασης τους χειριστές, τεχνολόγους ακτινολόγους ή/και ιατρούς που θα χειρίζονται τον

ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό μόλις αυτός εγκατασταθεί.

11. Η προμηθεύτρια εταιρεία υποχρεώνεται και δεσμεύεται μαζί με τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και όχι

μετά το πέρας της εγκατάστασης να παραδώσει, σε πρωτότυπα:

 Service manual

 operator's manual (και στην Ελληνική γλώσσα).

Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός : 290.000€  με ΦΠΑ. που συμπεριλαμβάνει και συντήρηση διάρκειας

πέντε (5) ετών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4542 (ΦΕΚ 95/α/01-06-2018 άρθρο 4 , στο πλαίσιο

της εφαρμογής της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Siemens.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI –ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

                                                                ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 32 ΤΟΜΩΝ

Προδιαγραφή Απάντηση Απαίτηση Παραπομπή 

ΓΕΝΙΚΟΣ
ΟΡΟΣ

Το  προσφερόμενο  σύστημα  να  είναι  νεοτάτου
τύπου,  σύγχρονο,  ασφαλές,  αναβαθμίσιμο
κατάλληλο για  Νοσοκομειακή χρήση. Να έχει την
δυνατότητα  αναβάθμισης  σε  μελλοντικές
τεχνολογικές  εξελίξεις  είτε  στο  υλικό  είτε  στο
λογισμικό του.
Να  πληροί  τους  Ευρωπαϊκούς  και  διεθνείς
κανονισμούς  κατασκευής,  ασφαλείας  και
ακτινοπροστασίας  (να  αναφερθούν  και
πιστοποιηθούν). Όλα τα προσφερόμενα συστήματα
να έχουν αποδεδειγμένα σήμανση CE MARK.
Ο προμηθευτής και το εργοστάσιο κατασκευής να
διαθέτουν πιστοποιητικό ποιότητας ISO.

Οι  ζητούμενες  επιδόσεις,  αποδόσεις  και

δυνατότητες  των  συγκροτημάτων  που  θα

προσφερθούν, θα πρέπει απαραιτήτως, πέραν της

πληρέστατης τεχνικής περιγραφής στην Ελληνική,

να  πιστοποιούνται  με  φυλλάδια  του

κατασκευαστικού οίκου

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ
ο ελάχιστος απαιτούμενος χώρος για την

εγκατάσταση / ενδεικτικές κατόψεις με εμ-

βαδά

Εξεταστικό πεδίο (βασικό), cm ≥50   

Εύρος πάχους τομής, mm   0,7-5 

Ελάχιστο πάχος τομής, mm ≤0,7

Χρόνος περιστροφής sec, 360°   ≥3 Χρόνους

Ελάχιστος  χρόνος  περιστροφής,  sec,  360°

≤0,8

Αριθμός  ανεξάρτητων  σειρών  ανιχνευτών  ,
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άξονας  z.-  Να  αναφερθεί  προς  αξιολόγηση

αναλυτικά.
ΑΠΟΔΟΣΗ

    

 Διακριτική ικανότητα υψηλής αντίθεσης 

Ισοτροπική  διακριτική  ικανότητα,  mm.  Να
αναφερθούν οι συνθήκες μέτρησης  ≤0,5

Μέγιστή  χωρική  διακριτική  ικανότητα  (MTF)  στο
2%,lp/cm ≥13

Μέγιστή  χωρική  διακριτική  ικανότητα  (MTF)  στο
10%,lp/cm  ≥10

Μέγιστή  χωρική  διακριτική  ικανότητα  (MTF)  στο
50%,lp/cm  ≥ 7

Profile ευαισθησίας δέσμης

   

FW HM για το ελάχιστο πλάτος τομής- Να δοθούν
στοιχεία προς αξιολόγηση 

Διακριτική ικανότητα χαμηλής αντίθεσης,  mm σε %
για δόση. Να αναφερθεί η δόση, οι συνθήκες μέτρη-
σης και ο τύπος του χρησιμοποιούμενου  phantom.
≤5mmστα0.3%(3ΗU)

Θόρυβος, % - Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση
Gantry

Βάρος, Kg- Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση

Κλίση- Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση

Διάμετρος, cm.  θα εκτιμηθεί μεγαλύτερη διάμετρος.
≥70

Σύστημα επικέντρωσης- laser

Χειρισμός  κινήσεων-  Να  διαθέτει  αμφίπλευρα
χειριστήρια ή άλλο (σύγχρονης τεχνολογίας) τρόπο
χειρισμού του Gantry..

Σε  περίπτωση  τηλεχειρισμού  να  δοθούν  δύο
τηλεχειριστήρια

 Ακτινολογική Λυχνία

  

  Θερμοχωρητικότητα  ανόδου,  MHU
≥  6  (ονομαστική  ή  ισοδύναμη).   Να  κατατεθεί
σχετική βιβλιογραφία).

Θερμοαπαγωγή  ανόδου,  kHU/min πραγματική
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χωρίς  την  υποστήριξη  λογισμικού  ή  άλλης
τεχνολογίας. ≥550

Εστιακό μέγεθος,  mm - Να δοθούν στοιχεία προς
αξιολόγηση

Μέγιστος  χρόνος  συνεχούς  έκθεσης
στα110kV&200mA, sec ≥60

Γεννήτρια ΑκτίνωνΧ

Απόδοση  γεννήτριας,  kW ≥  50  (ονομαστική  ή
ισοδύναμη. Να κατατεθεί σχετική βιβλιογραφία).

  Εύρος τιμών υψηλής τάσης, kV ≤ 90 ΕΩΣ ≥130

Μέγιστο ρεύμα λυχνίας, mA ≥300

Εξεταστική Τράπεζα 

 Κίνηση καθ'ύψος, 60-80 cm   

 Κίνηση κατά μήκος ≥150 cm

Διάστημα σάρωσης- Να δοθούν το μέγιστο μήκος

σάρωσης και οι συνθήκες με τις οποίες επιτυγχάνε-

ται

Μέγιστο επιτρεπτό φορτίο, kg  ≥200

Χειρισμός  κινήσεων  Gantry,  operator console ή

άλλο (σύγχρονης τεχνολογίας) τρόπο χειρισμού της

τράπεζας
Να διαθέτει  κάμερα παρακολούθησης του  ασθενή

είτε ενσωματωμένη ή να εγκατασταθεί κατάλληλα με

ευθύνη της εταιρείας. Η παρακολούθηση του εξετα-

ζόμενου θα γίνεται στο χώρο του χειριστηρίου από

ανεξάρτητη οθόνη
Εξαρτήματα  τοποθέτησης,  ακινητοποίησης,
στήριξης ασθενή

*Στηρίγματα  κεφαλής  για  σάρωση  σε  ύπτια  &
πρηνή  θέση  και  επιπλέον  βοηθητικά
ακτινοδιαπερατά εξαρτήματα στήριξης 

*Ακτινοπερατό  εξάρτημα  προέκτασης  της
εξ.τράπεζας, 

Εφόσον  υπάρχουν  ως  γνήσια  παρελκόμενα  να
δοθούν  :  Η  βάση  στήριξης  για  το  ρολό  μιας
χρήσης , η κατάλληλη βάση για τους ορούς και το
σκιαγραφικό  που  ταιριάζει  επίσης  με  τις  ανάγκες
του προσφερόμενου εγχυτή .

- Ο διαγωνιζόμενος να αναφερθεί αναλυτικά για όσα
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προσφέρει
Δόση Ακτινοβόλησης

Τεχνική  διαμόρφωσης  δόσης  -  Να  περιγραφεί
αναλυτικά η τεχνική μείωσης της δόσης.

Πλέον  σύγχρονες  ολοκληρωμένες  τεχνικές
,πρόγραμμα  και  επαναληπτικό   αλγόριθμο
ανασύνθεσης  για  μείωση  της  δόσης  σε  επίπεδο
rawdata. Να αναφερθεί το ποσοστό μείωση δόσης-
να διαθέτει στη βασική σύνθεση

Έλεγχος δόσης για παιδιατρικές εφαρμογές

Δείκτες δοσιμετρίας CT DI για σώμα & κεφάλι

Τεχνικές Λήψης Εικόνων

Στατική ψηφιακή ακτινογραφία (topogram)

Ελικοειδής  σάρωση  (helical/  spiral)-ογκομετρική
σάρωση

-Χρόνοςσυνεχούς σάρωσης, sec ≥100

Απλή συμβατική σάρωση(axial)

Ανασύνθεση  εικόνας  Σταθμός  Ψηφιακής  Επεξεργασίας  Εικόνας  &
Διάγνωσης

Να δοθούν στοιχεία και να συνοδεύεται από UPS

Αριθμός ανασυντιθέμενων τομών (Reconstruction),
θα εκτιμηθεί ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός. 

Εξεταστικό πεδίο ανασύνθεσης, cm 20-50

Μήτρες  ανασύνθεσης  εικόνας  Κατελάχιστο
512x512

Μέγιστος ρυθμός ανασύνθεσης εικόνας (512Χ512),
εικόνες/sec ≥8

Μερική ανασύνθεση εικόνας σε πραγματικό χρόνο

Online χωρητικότητα κονσόλας σε εικόνες ≥200.000

Μέσο αποθήκευσης ψηφιακών εικόνων CD/DVD

Λογισμικό επεξεργασίας ψηφιακής εικόνας

Λογισμικό διαχείρισης εικόνων

Δυνατότητα  εγγραφής  ψηφιακών  εικόνων  σε
CD/DVD

Διασυνδεσιμότητα  Σταθμού  DICOM 3.0  χωρίς
κόστος ενεργοποίησης για εξαγωγή δεδομένων.

Κλινικά Πακέτα-Επεξεργασία Εικόνων

Λήψης- Περιγραφή προς αξιολόγηση
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Διόρθωσης  ψευδενδείξεων  (artifacts),  Ειδικό
πρόγραμμα  μείωσης  (artifacts)  μεταλλικών
προθεμάτων- Περιγραφή προς αξιολόγηση

Μείωσης  θορύβου  εικόνων-  Περιγραφή  προς
αξιολόγηση

Realtime πολυεπίπεδης  ανασύνθεσης
εικόνων(MPR) Περιγραφή προς αξιολόγηση

Πλήρες  πακέτο  λογισμικού  για  αγγειογραφίες
(αναφέρονται  ενδεικτικά  και  όχι  περιοριστικά:
Αγγειογραφία  εγκεφάλου,  Αρτηριών,  Αορτής
κ.λ.π.) ,bolus tracking , αγγειογραφίας MIP και mIP
με  αυτόματη  αφαίρεση  οστικών  δομών-  να
αναφερθούν αναλυτικά

Λογισμικό ανάλυσης αιμάτωσης εγκεφάλου

(cerebral perfusion)-  Εγκατάσταση  λογισμικού
τουλάχιστον σε ένα σταθμό εργασίας.  Δείτε  όπως
σχετικά  αναφέρεται  στη  παράγραφο  “Σύστημα
διαχείρισης  και  επεξεργσίας  εικόνων  από
απόσταση” 

Λογισμικό αυτόματης ανίχνευσης της σκιαγραφικής
ουσίας   (bolus triggering)  και  αυτόματης  έναρξης
της  ελεικοειδής  σάρωσης  ανάλογα  με  την
προκαθορισμένη τιμή  HU που λαμβάνει η περιοχή
ελέγχου.- Περιγραφή προς αξιολόγηση

Μετρήσεων όγκου διαφόρων οργάνων

Ομοίωμα ελέγχου

Να  συνοδεύεται  από  ομοίωμα  ποιοτικού  ελέγχου
για όλες τις παραμέτρους που απαιτούνται από τη
νομοθεσία  και  εγκυκλίους  (MTF,  πάχος  τομής,
Διακριτική  ικανότητα,  θόρυβος  εικόνας,  χωρική
ομοιογένεια, CTnumbers)

Παρελκόμενος Εξοπλισμός

Εγχυτής Να  είναι  σύγχρονης  τεχνολογίας,  τροχήλατος
κατάλληλος για εγχύσεις σκιαγραφικού και ορού σε
εξετάσεις  αξονικής  τομογραφίας.  Να  έχει  τη
δυνατότητα ταυτόχρονης έγχυσης σκιαγραφικού και
ορού  σε  ποσοστιαία  αναλογία  και  ο
προγραμματισμός  των  εγχύσεων  να
πραγματοποιείται  μέσω  οθόνης  αφής  από  την
αίθουσα ελέγχου.

Να διαθέτει σύστημα απομακρυσμένης  διάγνωσης
μέσω ασφαλούς σύνδεσης στο Internet.

Να έχει τη δυνατότητα συγχρονισμού με τον Αξονικό
Τομογράφο.

Να δέχεται αναλώσιμο κιτ συριγγών ή σετ έγχυσης
σε  πολλαπλούς  ασθενείς  και  συστήματος
πλήρωσης  αυτών,  πολλαπλών  χρήσεων,
εγκεκριμένο  για  συνεχή  χρήση  τουλάχιστον  12
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ωρών. 

Το προσφερόμενο σύστημα εγχυτή θα εγκατασταθεί
με αποκλειστική ευθύνη της εταιρείας που παρέχει
και  τον  αξονικό  τομογράφο.  Είναι  αποκλειστικά
υπεύθυνη  για  τη  συμβατότητα  του,  την  άριστη
συνεργασία  του  χρησιμοποιώντας  πιστοποιημένα
πρωτόκολλα  επικοινωνίας.  Για  το  συγκεκριμένο
λογισμικό θα εκχωρηθούν από την εταιρεία προς το
νοσοκομείο  μας,  όπου  απαιτούνται,  οι  σχετικές
άδειες χρήσης.

Επίσης  η  εταιρεία  εγκατάστασης  θα  φέρει  την
ευθύνη  για  την  συμβατότητα  και  υποστήριξη  του
λογισμικού  με  το  μηχάνημα  καθώς  και  για
οποιαδήποτε  μελλοντική  αναγκαιότητα  (π.χ.
διασύνδεση) προκύψει  και  στα  5  χρόνια  από την
ημερομηνία εγκατάστασης.

Θα πρέπει να διαθέτει  συστήματα ασφαλείας που
να διασφαλίζουν την ακεραιότητα του εξεταζόμενου
ασθενή  από  πιθανή  εσφαλμένη  χρήση.  Να
αναφερθούν αναλυτικά τα χαρακτηριστικά.

Σύστημα
διαχείρισης

και
επεξεργασίας
εικόνων από
απόσταση

Η  διαδικασία  να  γίνεται  μέσω  δικτύου  ή  ADSL
γραμμής  μέσω  προστατευμένου  δικτύου,  σε
αρχιτεκτονική  κεντρικού  ανεξάρτητου  Server με
περιφερειακούς  clients.  Να  διαθέτει  λογισμικό  για
εγκατάσταση σε υπολογιστή κάθε χρήστη και μέσω
επικοινωνίας με την βάση δεδομένων του server.

Να προσφερθούν τρείς (3) θέσεις εργασίας, υλικό
και  λογισμικό,  με  αντίστοιχες  άδειες  χρήσης
(licenses)  για  πρόσβαση  σε  όλα  τα  διατιθέμενα
προγράμματα  επεξεργασίας  για  όλους  τους
χρήστες.  Επιπλέον  άδειες  (licenses)  χρηστών  θα
εκτιμηθούν θετικά.

Διευκρινίζεται ότι συνολικά ζητούνται 3 τρεις θέσεις
εργασίας συμπεριλαμβανομένης της κεντρικής στο
χειριστήριο υου τεχνολόγου. 1+2

.  Να  περιγραφεί  αναλυτικά  και  να  διαθέτει  τα
ακόλουθα προγράμματα επεξεργασίας:

-Τρισδιάστατης απεικόνισης Αγγειογραφίας MIP και
mIP,  με  δυνατότητα  ποσοτικών  μετρήσεων  στα
αγγεία και αυτόματη αφαίρεση οστικών δομών.

-Πολυεπίπεδης ανασύνθεσης εικόνων (MPR)

-Μετρήσεων όγκου διαφόρων οργάνων

-Αυτόματη αφαίρεση οστικών δομών

-Λογισμικό μελέτης πνευμονικού παρεγχύματος

-Ανάλυσης  αιμάτωσης  εγκεφάλου  (Cerebral
perfusion).Εγκατάσταση λογισμικού τουλάχιστον σε
ένα σταθμό εργασίας.

Για  το  λογισμικό  ανάλυσης  αίματωσης  εγκεφάλου
cerebral perfusion προτείνεται  η  εγκατάσταση του
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σε  τουλάχιστον  έναν  σταθμό  εργασίας  που  θα
υποδειχθεί  από  το  νοσοκομείο  κατά  την
εγκατάσταση.

Οποιαδήποτε άλλη επιπλέον εγκατάσταση Cerebral
perfusion και άδεια χρήσης του εν λόγω λογισμικού
θα συνυπολογιστεί.

Να αναφερθούν αναλυτικά τα χαρακτηριστικά προς
αξιολόγηση.

Σύστημα
εγγραφής
εξετάσεων  σε
CD/DVD

1. Τεχνολογίας  Θερμικής  εκτύπωσης  (thermal), ή
inject ΥΨΗΛΗΣ   ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ   ΚΑΙ
ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ.

2.  Να  διαθέτει  ανεξάρτητο  μηχανισμό  για  την
αυτόματη  εγγραφή  και  εκτύπωση  πληροφοριών
εξετάσεων ασθενούς σε CD/DVD.

3. Να  συμπεριλαμβάνονται  οι  απαιτούμενες
άδειες χρήσης λειτουργικού συστήματος και

της Εφαρμογής αξιοποίησής του, χωρίς
χρονικούς περιορισμούς καθώς να

συμπεριλαμβάνονται  τυχόν  αναβαθμίσεις  του
λογισμικού της Εφαρμογής.

4. Να φέρει πιστοποίηση CE

5.   Να  φέρει  Οδηγούς  εγγραφής  CD/DVD
τουλάχιστον  δύο  (2),  για  γρήγορη  παραγωγή  με
δυνατότητα αυτόματης επιλογής  CD/DVD ανάλογα
με  τον  όγκο  της  προς  εγγραφή  ιατρικής
πληροφορίας.

6. Χωρητικότητα  εισόδου:  100  θέσεων
τουλάχιστον(με κενά CD/DVD).

7. Δυνατότητα  εκτύπωσης:  ασπρόμαυρη
εκτύπωση ή και έγχρωμη 

8.   Στην  προσφερόμενη  υλοποίηση,  αν  τυχόν
απαιτείται  υποστηρικτικός  ειδικός  σταθμός
εργασίας,  να  συμπεριλαμβάνεται  και  ο
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ  σταθμός  εργασίας  με  τα  ανάλογα
απαιτούμενα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  για  την
υλοποίησή του, το λειτουργικό του σύστημα με την
άδεια χρήσης του  καθώς και  με  την απαιτούμενη
οθόνη  επισκόπησης αν  τυχόν  απαιτείται  και  αυτή
για την χρήση του .

9. Να  διαθέτει  κατάλληλο  λογισμικό  για  τη
λήψη των εξετάσεων μέσω του προτύπου  DICOM
3.0.

10.   Ενσωμάτωση  μαζί  με  το  CD/DVD και
κατάλληλου  λογισμικού  προβολής  (viewer)  των
εξετάσεων DICOM.

11.  Να  υποστηρίζει  το  παραγόμενο  οπτικό  μέσο,
λειτουργία αυτόματης εκτέλεσης κατά την

εισαγωγή του σε υπολογιστή του Εξεταζόμενου.
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12. Το λογισμικό θέασης των εξετάσεων πρέπει να
είναι συμβατό με τα ευρέως φάσματος λειτουργικά
συστήματα, αναφερθείτε στα υποστηριζόμενα.

13.   Να  μπορεί  να  συνδεθεί  οποιαδήποτε
διαγνωστική μονάδα που υποστηρίζει  DICOM 3.0,
χωρίς  περιορισμό  στο  πλήθος  των  διαγνωστικών
μονάδων ή σταθμών PACS που θα συνδεθούν.

14.  Δυνατότητα  εγγραφής  πολλαπλών  εξετάσεων
για τον ασθενή.

15.  Να  δοθεί  το  κείμενο  συμμόρφωσης  με  το
DICOM 3.0 (Dicom conformance statement).

16.  Να  διαθέτει  ειδικό  λογισμικό  διαμόρφωσης
ετικέτας.

17.  Να  τυπώνει  λατινικούς  και  ελληνικούς
χαρακτήρες.

18.  Στην  ετικέτα  να  αναγράφεται  αυτόματα  χωρίς
άλλη  ενέργεια  από  τον  τεχνολόγο  κατ’ελάχιστο:
ονοματεπώνυμο  ασθενούς,  ημερομηνία  εξέτασης,
λογότυπο νοσοκομείου και είδος εξέτασης.

19. Τα αναλώσιμα υλικά να μην είναι αποκλειστικά
και να μπορούν να βρεθούν στην ελεύθερη αγορά.
Να  αναφερθούν  ενδεικτικές  τιμές  αγοράς
αναλωσίμων

20.  Να  υποστηρίζει  η  εφαρμογή  ΧΡΗΣΗΣ  του,
περιβάλλον εργασίας στα Ελληνικά ή τουλάχιστον
στα Αγγλικά

                                                                        ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Προδιαγραφή
Απάντηση Απαίτη

ση 
Παραπομπή 

1. O προσφερόμενος  εξοπλισμός  να  είναι

κατασκευασμένος  σύμφωνα  με  τις  διε-

θνείς ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλεί-

ας και να διαθέτει σήμανσηCE. 

2. Η προσφέρουσα εταιρία να εφαρμόζει σύ-

στημα ποιότητας ΕΝ ΙSO σειράς 9001  ή
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EN ISO σειράς 13485, με πεδίο πιστοποί-

ησης  την  διακίνηση  ιατροτεχνολογικών

προϊόντων και EN ISO 13485:03 με πεδίο

πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη ια-

τροτεχνολογικών  προϊόντων.  Επίσης,  να

διαθέτει Βεβαίωση πιστοποιημένου φορέα

περί  συμμόρφωσης  του  προμηθευτή  με

τις Αρχές και Κατευθυντήριες Γραμμές για

την  ορθή  πρακτική  διανομής  και  εξυπη-

ρέτησης (service) ιατροτεχνολογικών προ-

ϊόντων,  σύμφωνα  με  την  Υπουργική

Απόφαση  ΔΥ8δ/ΓΠ.οικ./1348  (ΦΕΚ

32Α/16-01-04).  Να  κατατεθούν  τα  αντί-

στοιχα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις. 

3. Η παράδοση του εξοπλισμού θα πραγμα-

τοποιηθεί εντός ενενήντα (90) ημερολογια-

κών ημερών από την υπογραφή της σύμ-

βασης.

4. Ο εξοπλισμός θα εγκατασταθεί με ευθύνη

του  προμηθευτή  στο  χώρο  που  θα  του

υποδειχθεί από την αναθέτουσα αρχή. Πι-

θανές ειδικές κατασκευές που απαιτούνται

για  την  εγκατάσταση  του  εξοπλισμού,

δάπεδα,  μολυβδοεπενδύσεις  κλπ.  βαρύ-

νουν τον προμηθευτή.  Η οριστική παρα-

λαβή  του  εξοπλισμού  θα  γίνει  μετά  την

εγκατάσταση αυτού σε πλήρη λειτουργία

και την εκπαίδευση του προσωπικού. Ει-

δικότερα, για την οριστική παραλαβή του

εξοπλισμού πρέπει να πραγματοποιηθούν

όλοι  οι  απαιτούμενοι  έλεγχοι,  η  επίδειξη

λειτουργίας και γενικά η επαλήθευση των

τεχνικών του δυνατοτήτων και χαρακτηρι-

στικών.
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5. Να αναφερθεί από την ανάδοχο εταιρεία η

διαδικασία  της  αποξήλωσης  και  μεταφο-

ράς του παλιού εξοπλισμού.

6.  Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για

(5) έτη, συμπεριλαμβανομένων των ακτι-

νολογικών λυχνιών και  των ανιχνευτικών

διατάξεων. Περιλαμβάνονται όλες οι απαι-

τούμενες  από τον  κατασκευαστή  προλη-

πτικές, τακτικές συντηρήσεις καθώς και η

αποκατάσταση κάθε βλάβης που θα πα-

ρουσιασθεί  στον  εξοπλισμό,  με  αντικα-

τάσταση  των  απαιτούμενων  ανταλλακτι-

κών και αναλωσίμων, που περιλαμβάνο-

νται  στο συγκρότημα ή είναι  απαραίτητα

για τη λειτουργία του.  Κατά την διάρκεια

της εγγύησης θα τηρείται ημερολόγιο λει-

τουργίας, συντήρησης, βλαβών κ.τ.λ. που

θα παρακολουθείται  και  θα  υπογράφεται

από  τους  υπεύθυνους  του  Νοσοκομείου

(ιατρό ή τεχνικό) και τον τεχνικό του προ-

μηθευτή.  Στο  ημερολόγιο  θα  αναγράφο-

νται οι βλάβες, τα αίτιά τους και η διάρκεια

ακινητοποίησης του μηχανήματος. Ο προ-

μηθευτής θα ειδοποιείται  τηλεφωνικά για

την βλάβη και ει δυνατόν το είδος της και

θα αποστέλλεται φαξ, οπότε θα αρχίζει η

μέτρηση  του  χρόνου  ακινητοποίησης.  Η

ανταπόκριση  προς  αποκατάσταση  της

βλάβης θα πρέπει να γίνεται εντός εικοσι-

τεσσάρων  (24)  ωρών.  Στο  τέλος  του

χρόνου  εγγύησης  θα  αθροίζονται  οι  ερ-

γάσιμες  ημέρες  ακινητοποίησης  λόγω

βλάβης (downtime) οποιουδήποτε μέρους

του  μηχανήματος.  Για  κάθε  εργάσιμη

ημέρα πλέον των δεκαπέντε (15) ημερών,

η ποινική ρήτρα θα είναι πέντε (5) ημέρες
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επιπλέον παράταση του χρόνου εγγύησης

χωρίς επί πλέον αμοιβή.

7. Να βεβαιώνεται εγγράφως από τον κατα-

σκευαστικό οίκο η διάθεση ανταλλακτικών

για μία δεκαετία.

8. Να δοθεί  το  ετήσιο  κόστος  συντήρησης,

με πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών, ακτινο-

λογικών  λυχνιών  και  ανιχνευτικών  δια-

τάξεων,  ανά  έτος  και  για  πέντε  (5)  έτη

μετά  την  λήξη  της  εγγύησης  καλής  λει-

τουργίας. 

.

9. Οι  συμμετέχοντες  να  διαθέτουν  μόνιμα

οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης

και  service,  καθώς και κατάλληλα εκπαι-

δευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό εκ-

παίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο

για τη συντήρηση των προσφερόμενων ει-

δών.  Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστο-

ποιητικά/βεβαιώσεις.

10. Η προμηθεύτρια εταιρεία, χωρίς άλλη οι-

κονομική επιβάρυνση, αναλαμβάνει να εκ-

παιδεύσει  στους  χώρους  εγκατάστασης

τους χειριστές, τεχνολόγους ακτινολόγους

ή/και  ιατρούς  που θα χειρίζονται  τον  ια-

τροτεχνολογικό  εξοπλισμό  μόλις  αυτός

εγκατασταθεί.

11. Η  προμηθεύτρια  εταιρεία  υποχρεώνεται

και δεσμεύεται μαζί με τον ιατροτεχνολογι-

κό εξοπλισμό και  όχι  μετά το πέρας της
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εγκατάστασης  να  παραδώσει,  σε  πρω-

τότυπα:

 Service manual

 operator's manual (και  στην

Ελληνική γλώσσα).

                                                                ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ DR ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ

Προδιαγραφή Απάντηση Απαίτηση Παραπομπή 

ΓΕΝΙΚΟΣ
ΟΡΟΣ

Το προσφερόμενο  σύστημα να  είναι  νεοτάτου τύ-
που, σύγχρονο, ασφαλές, αναβαθμίσιμο κατάλληλο
για  Νοσοκομειακή χρήση. Να έχει την δυνατότητα
αναβάθμισης σε μελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις
είτε στο υλικό είτε στο λογισμικό του.
Να πληροί τους Ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονι-
σμούς κατασκευής, ασφαλείας και ακτινοπροστασί-
ας  (να  αναφερθούν  και  πιστοποιηθούν).  Όλα  τα
προσφερόμενα συστήματα να έχουν αποδεδειγμένα
σήμανση CE MARK.
Ο προμηθευτής και το εργοστάσιο κατασκευής να
διαθέτουν πιστοποιητικό ποιότητας ISO.

Οι ζητούμενες επιδόσεις, αποδόσεις και δυνατότη-

τες των συγκροτημάτων που θα προσφερθούν, θα

πρέπει απαραιτήτως, πέραν της πληρέστατης τεχνι-

κής περιγραφής στην Ελληνική, να πιστοποιούνται

με φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου είτε σε επί-

σημες  βεβαιώσεις  του  νόμιμου  εκπροσώπου  του

κατασκευαστικού οίκου.

ΓΕΝΙΚΑ
Ψηφιακό ακτινολογικό συγκρότημα, καινούρ-

γιο,  σύγχρονης  τεχνολογίας,  κατάλληλο  για

βαριά  νοσοκομειακή  χρήση  σε  περιβάλλον

Τ.Ε.Π. Το συγκρότημα θα περιλαμβάνει:

1.  Γεννήτρια πολυκορυφών, σύγχρονης τεχνολογί-
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ας, η οποία να αναφερθεί 

2. Μονάδα ακτίνων Χ  με ακτινολογική λυχνία 

3. Ακτινοδιαγνωστική τράπεζα 

4. Όρθιο bucky 

5.  Ψηφιακοί  ανιχνευτές (τεμ.  2) με σταθερή

σύνδεση (ένας  για χρήση στο οριζόντιο τρα-

πέζι και ένας για χρήση στο όρθιο bucky), με

σταθερό σταθμό λήψης, αποθήκευσης & επε-

ξεργασίας ψηφιακών εικόνων. 
1. ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ

    

1.1 Τύπος γεννήτριας Πολυκορυφών,  σύγχρονης
τεχνολογίας, η οποία να αναφερθεί   για αξιολόγηση

1.2
Ισχύς  kW >  ή  =  80  kW.  Μεγαλύτερη  ισχύς  θα
αξιολογηθεί.

1.3
Ανατομικά  προγράμματα  Να  αναφερθούν  προς
αξιολόγηση

1.4

Αυτόματη ρύθμισης εκθέσεως (AEC)

1.5

Εύρος τιμών υψηλής τάσης, kVp 50-150kV

1.6

  Μέγιστη τιμή mA     800mA

1.7
Εύρος mAs 

Να διαθέτει σύνδεση με μετρητή δόσης  (DAP me-
ter)

Να διαθέτει ανεπτυγμένο σύστημα  αυτοδιάγνωσης
βλαβών 

2.ΜΟΝΑΔΑ  ΑΚΤΙΝΩΝ  Χ  (ΑΝΑΡΤΗΣΗ  ΟΡΟΦΗΣ)  ΜΕ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ

2.1 Ανάρτηση Οροφής Λυχνίας

2.2 Διαμήκης κίνηση (τουλάχιστον άνω των 300cm)

2.3 Εγκάρσια κίνηση 

2.4 Καθ’ ύψος κίνηση  
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2.5

Κλίση λυχνίας  

 2.6

  Περιστροφή λυχνίας 

2.7
  Τύπος  λυχνίας  Περιστρεφόμενη  ανόδου,
ταχύστροφη 9000 rpm περίπου & διπλοεστιακή  

2.8
Μέγεθος εστιών, mm

 [Μικρή εστία] < ή =0,6mm&

[Μεγάλη εστία] < ή =1,2mm

2.9 Συγχρονισμένη  κίνηση  με  οριζόντια  τράπεζα  και
όρθιο  bucky,  για  διατήρηση  της  εστιακής
απόστασης και την διατήρηση της δέσμης πάντοτε
στο κέντρο του ανιχνευτή.

2.10   Διαφράγματα βάθους με φωτεινή επικέντρωση

(manual ή αυτόματα με φίλτρα) Να αναφερθεί

2.11 Να φέρει ειδικό χειριστήριο touch panel πάνω στον
βραχίονα  στήριξης  με  ψηφιακή  απεικόνιση  της
εστιακής  απόστασης,  τις  γωνίες  κλίσης  και  τις
παραμέτρους της γεννήτριας  

2.12 Ισχύς μεγάλης εστίας, kW

Να καλύπτει την ισχύ της γεννήτριας

2.13   Θερμοχωρητικότητα  ανόδου  λυχνίας,  kHU
Τουλάχιστον  300.000HU.  Να  αναφερθεί  προς
αξιολόγηση

 

2.14 Θερμοχωρητικότητα περιβλήματος λυχνίας kHU  

Να αναφερθεί προς αξιολόγηση

2.16 Ρυθμός θερμοαπαγωγής περιβλήματος, HU/min

Να διαθέτει σύνδεση με μετρητή δόσης  (DAP me-

ter)  

3.  ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

3.1 Διαστάσεις  επιφάνειας,  cm,  της  σταθερής
επιδαπέδιας ακτινοδιαγνωστικής τράπεζας
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Να αναφερθούν  

3.2  Μέγιστο βάρος ασθενούς, kg

> ή  = 250kg (χωρίς περιορισμούς στις κινήσεις).
Μεγαλύτερο όριο βάρους θα αξιολογηθεί.

3.3
Κινήσεις επιφάνειας 

Διαμήκης κίνηση,cm 

Εγκάρσια κίνηση, cm 

Καθ’ύψος κίνηση, cm 
Ηλεκτροκίνητη μεταβολή ύψους με ποδοδιακόπτη ή

άλλο σύγχρονο σύστημα κίνησης (Να αναφερθεί)
4. ΟΡΘΙΟ BUCKY

4.1 Καθ’ύψος  κίνηση  συγχρονισμένη  με  ανάρτηση
οροφής 

4.2 Κλίση 90º /15º

4.3 Συνεργασία  με  τροχήλατη τράπεζα και  αναπηρικά
αμαξίδια

5. ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ  

5.1 Τεχνολογία flat panel (Να αναφερθεί λεπτομερώς)

5.2 Υλικό -Άμορφη Σιλικόνη

5.3 Σπινθηριστής- Ιωδιούχο Καίσιο CsI

5.4 Matrix 2.800 X 2.800 τουλάχιστον. 

5.5 Διάσταση  >  ή  =  42x42cm.  Να  αναφερθεί  προς
αξιολόγηση

5.6 DQE @lp/mm (≥65%)

5.7 Μέγεθος pixel -Να αναφερθεί προς αξιολόγηση

5.8 Ψηφιακή μήτρα βάθους λήψεις τουλάχιστον 14 bits 

5.9 On line ποιοτικός έλεγχος - Θα αξιολογηθεί

6.  ΣΤΑΘΜΟΣ  ΛΗΨΗΣ,  ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ  &  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

6.1 Monitor απεικόνισης ψηφιακών ακτινογραφιών

(υψηλής ευκρίνειας), > ή =19’’ Να αναφερθεί προς
αξιολόγηση

6.2 Υπολογιστικό  Σύστημα  για  επεξεργασία  και
αποθήκευση  ψηφιακών  ακτινογραφιών  (Να
περιγραφεί λεπτομερώς)

6.3 Λογισμικό  επεξεργασίας  &  μετρήσεων  (Να
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περιγραφεί λεπτομερώς)

6.4 Σκληρός  δίσκος  για  αποθήκευση  5.000  εικόνων
τουλάχιστον (Να αναφερθεί προς αξιολόγηση)

6.5 Σύστημα  εγγραφής  ψηφιακών  ακτινογραφιών  σε
μαγνητικά μέσα αποθήκευσης (CD ή DVD)

6.6 Δυνατότητα επικοινωνίας με εκτυπωτή films

6.7 Δυνατότητα επικοινωνίας με PACS / RIS

6.8 DICOM 3.0 (STORE-PRINT-WORKLIST)

                                                                        ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Προδιαγραφή 
Απάντηση Απαίτη

ση 
Παραπομπή 

1. O προσφερόμενος  εξοπλισμός  να  είναι

κατασκευασμένος  σύμφωνα  με  τις  διε-

θνείς ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλεί-

ας και να διαθέτει σήμανσηCE. 

2. Η προσφέρουσα εταιρία να εφαρμόζει σύ-

στημα ποιότητας ΕΝ ΙSO σειράς 9001  ή

EN ISO σειράς 13485, με πεδίο πιστοποί-

ησης  την  διακίνηση  ιατροτεχνολογικών

προϊόντων και EN ISO 13485:03 με πεδίο

πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη ια-

τροτεχνολογικών  προϊόντων.  Επίσης,  να

διαθέτει Βεβαίωση πιστοποιημένου φορέα

περί  συμμόρφωσης  του  προμηθευτή  με

τις Αρχές και Κατευθυντήριες Γραμμές για

την  ορθή  πρακτική  διανομής  και  εξυπη-

ρέτησης (service) ιατροτεχνολογικών προ-

ϊόντων,  σύμφωνα  με  την  Υπουργική

Απόφαση  ΔΥ8δ/ΓΠ.οικ./1348  (ΦΕΚ

32Α/16-01-04).  Να  κατατεθούν  τα  αντί-

στοιχα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις. 
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3. Η παράδοση του εξοπλισμού θα πραγμα-

τοποιηθεί εντός ενενήντα (90) ημερολογια-

κών ημερών από την υπογραφή της σύμ-

βασης.

4. Ο εξοπλισμός θα εγκατασταθεί με ευθύνη

του  προμηθευτή  στο  χώρο  που  θα  του

υποδειχθεί από την αναθέτουσα αρχή. Πι-

θανές ειδικές κατασκευές που απαιτούνται

για  την  εγκατάσταση  του  εξοπλισμού,

δάπεδα,  μολυβδοεπενδύσεις  κλπ.  βαρύ-

νουν τον προμηθευτή.  Η οριστική παρα-

λαβή  του  εξοπλισμού  θα  γίνει  μετά  την

εγκατάσταση αυτού σε πλήρη λειτουργία.

Ειδικότερα,  για  την  οριστική  παραλαβή

του εξοπλισμού πρέπει να πραγματοποιη-

θούν όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι, η επί-

δειξη λειτουργίας και γενικά η επαλήθευση

των τεχνικών του δυνατοτήτων και χαρα-

κτηριστικών.

5. Η ανάδοχος εταιρεία θα φροντίσει με δικό

της κόστος για την αποξήλωση και μετα-

φορά  του  παλιού  εξοπλισμού,  σε  χώρο

που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.

6.  Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για

(5) έτη, συμπεριλαμβανομένων των ακτι-

νολογικών λυχνιών και  των ανιχνευτικών

διατάξεων. Περιλαμβάνονται όλες οι απαι-

τούμενες  από τον  κατασκευαστή  προλη-

πτικές, τακτικές συντηρήσεις καθώς και η

αποκατάσταση κάθε βλάβης που θα πα-

ρουσιασθεί  στον  εξοπλισμό,  με  αντικα-

τάσταση  των  απαιτούμενων  ανταλλακτι-

κών και αναλωσίμων, που περιλαμβάνο-
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νται  στο συγκρότημα ή είναι  απαραίτητα

για τη λειτουργία του.  Κατά την διάρκεια

της εγγύησης θα τηρείται ημερολόγιο λει-

τουργίας, συντήρησης, βλαβών κ.τ.λ. που

θα παρακολουθείται  και  θα  υπογράφεται

από  τους  υπεύθυνους  του  Νοσοκομείου

(ιατρό ή τεχνικό) και τον τεχνικό του προ-

μηθευτή.  Στο  ημερολόγιο  θα  αναγράφο-

νται οι βλάβες, τα αίτιά τους και η διάρκεια

ακινητοποίησης του μηχανήματος. Ο προ-

μηθευτής θα ειδοποιείται  τηλεφωνικά για

την βλάβη και ει δυνατόν το είδος της και

θα αποστέλλεται φαξ, οπότε θα αρχίζει η

μέτρηση  του  χρόνου  ακινητοποίησης.  Η

ανταπόκριση  προς  αποκατάσταση  της

βλάβης θα πρέπει να γίνεται εντός εικοσι-

τεσσάρων  (24)  ωρών.  Στο  τέλος  του

χρόνου  εγγύησης  θα  αθροίζονται  οι  ερ-

γάσιμες  ημέρες  ακινητοποίησης  λόγω

βλάβης (downtime) οποιουδήποτε μέρους

του  μηχανήματος.  Για  κάθε  εργάσιμη

ημέρα πλέον των δεκαπέντε (15) ημερών,

η ποινική ρήτρα θα είναι πέντε (5) ημέρες

επιπλέον παράταση του χρόνου εγγύησης

χωρίς επί πλέον αμοιβή.

7. Να βεβαιώνεται εγγράφως από τον κατα-

σκευαστικό οίκο η διάθεση ανταλλακτικών

για μία δεκαετία.

8. Να δοθεί  το  ετήσιο  κόστος  συντήρησης,

με πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών, ακτινο-

λογικών  λυχνιών  και  ανιχνευτικών  δια-

τάξεων,  ανά  έτος  και  για  πέντε  (5)  έτη

μετά  την  λήξη  της  εγγύησης  καλής  λει-

τουργίας. 
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.

9. Οι  συμμετέχοντες  να  διαθέτουν  μόνιμα

οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης

και  service,  καθώς και κατάλληλα εκπαι-

δευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό εκ-

παίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο

για τη συντήρηση των προσφερόμενων ει-

δών.  Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστο-

ποιητικά/βεβαιώσεις.

10. Η προμηθεύτρια εταιρεία, χωρίς άλλη οι-

κονομική επιβάρυνση, αναλαμβάνει να εκ-

παιδεύσει  στους  χώρους  εγκατάστασης

τους χειριστές, τεχνολόγους ακτινολόγους

ή/και  ιατρούς  που θα χειρίζονται  τον  ια-

τροτεχνολογικό  εξοπλισμό  μόλις  αυτός

εγκατασταθεί.

11. Η  προμηθεύτρια  εταιρεία  υποχρεώνεται

και δεσμεύεται μαζί με τον ιατροτεχνολογι-

κό εξοπλισμό και  όχι  μετά το πέρας της

εγκατάστασης  να  παραδώσει,  σε  πρω-

τότυπα:

 Service manual

 operator's manual (και  στην

Ελληνική γλώσσα).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III –ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Αριθμ. Διακήρυξης 2019-002

 Ανοικτός   Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με τίτλο: Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού στα πλαίσια εφαρμο-
γής της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Siemens

1. «ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 32 ΤΟΜΩΝ » CPV  33115200-1προϋπολογισθείσας δαπάνης 435.000,00€ (με
Φ.Π.Α.) που περιλαμβάνει και συντήρηση διάρκειας πέντε (5) ετών

 2.  «ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ  DR ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ»  CPV 33111000-1  προϋπολογισθείσας  δαπάνης
290.000,00€ (με Φ.Π.Α.) που περιλαμβάνει και συντήρηση διάρκειας πέντε (5) ετών

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 725.000,00  (με Φ.Π.Α.)

 ΜΕ  ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  ΤΗΝ  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 2019-002. Δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟ-
ΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ SIEMENS

   Σύμφωνα με την παραπάνω διακήρυξή , σχετικά με τη διενέργεια Δημόσιου Ανοικτού  Διαγωνισμού με τίτλο :
Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού στα πλαίσια εφαρμογής της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ Ελληνι-
κού Δημοσίου και Siemens

1. «ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 32 ΤΟΜΩΝ » CPV  33115200-1προϋπολογισθείσας δαπάνης 435.000,00€ (με
Φ.Π.Α.) που περιλαμβάνει και συντήρηση διάρκειας πέντε (5) ετών

 2.  «ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ DR ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ»  CPV 33111000-1 προϋπολογισθείσας  δαπάνης
290.000,00€ (με Φ.Π.Α.) που περιλαμβάνει και συντήρηση διάρκειας πέντε (5) ετών

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 725.000,00  (με Φ.Π.Α.)

σας προσφέρουμε τα παρακάτω είδη με τους κατωτέρω οικονομικούς όρους:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜ. ΑΞΙΑ  ΜΟΝΑ-
ΔΑΣ ΠΡΟ ΦΠΑ

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΑΞΟΝΙΚΟΣ  ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ  32  ΤΟ- 1
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ΜΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜ. ΑΞΙΑ  ΜΟΝΑ-
ΔΑΣ ΠΡΟ ΦΠΑ

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΜΗΧΑΝΗΜΑ  DR
ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ

1

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 ψηφιακά υπογεγραμ-
μένη ότι δεν υπάρχει το είδος καταχωρημένο στο παρατηρητήριο τιμών τη συγκεκριμένη ημερομηνία της υποβο-
λής της προσφοράς, με ποινή απόρριψης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   I  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

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

70





Διακήρυξη 2019 –002. 

1 «ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 32 ΤΟΜΩΝ » CPV  33115200-1

 2 «ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ DR ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ » CPV: 33111000-1
                                                                                                ΕΣΗΔΗΣ: 1) 75284 -2) 75288

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

{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).

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

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

{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 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 

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

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και
διζήσεως, υπέρ
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1 «ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 32 ΤΟΜΩΝ » CPV  33115200-1
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{Σε  περίπτωση  φυσικού  προσώπου  :  (ονοματεπώνυμο,  πατρώνυμο)………………..(ΑΦΜ)……………(Δ/νση)
………….} ή 

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

{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)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V  – Σχέδιο Σύμβασης 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Γ.Ν.Θ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 
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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 2019 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 

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 αριθ αναληψη δεσμευσης 

4. 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  ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓIKOY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  “ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ”»

ΣΥΓΚΕΚΕΙΜΕΝΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ :

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

ΑΡΘΡΟ 2ο : 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  ανακύψουν
αντικρουόμενοι/ αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερμηνεία της λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η διακήρυξη, η
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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

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 0,07% 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.

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

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 υλοποιηθεί σύμφωνα με το  υπ’ αριθ. ΓΔΟΥ858/26-07-2018 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας
Υπουργείου Οικονομικών με θέμα : «Παροχή ιατρικού εξοπλισμού στα Δημόσια Νοσοκομεία στο πλαίσιο της
εφαρμογής της Συμφωνίας  συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Siemens».

Η  δαπάνη  για  την  εν  λόγω  σύμβαση  βαρύνει  τον  ΚΑΕ.  :…………………………….   σχετική  πίστωση  του
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους  ................  του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης  “Άγιος Παύλος”» 

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.

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 επιτροπή που θα ορίσει το Νοσοκομείο, που συγκροτούνται σύμφωνα με
το  άρθρο  221  του  Ν.4412/16   και  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  208  του  ίδιου  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 την επιτροπή και 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.

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
αποφαινόμενου 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
αναδόχου 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 εκπρόθεσμα.

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
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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 αντικατάσταση
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.

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  επισκευής  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,  για  χρονικό  διάστημα   (5)  έτη,
συμπεριλαμβανομένων των ακτινολογικών λυχνιών και των ανιχνευτικών διατάξεων. Περιλαμβάνονται όλες οι
απαιτούμενες  από τον  κατασκευαστή  προληπτικές,  τακτικές  συντηρήσεις  καθώς και  η  αποκατάσταση κάθε
βλάβης  που  θα  παρουσιασθεί  στον  εξοπλισμό,  με  αντικατάσταση  των  απαιτούμενων  ανταλλακτικών  και
αναλωσίμων, που περιλαμβάνονται στο συγκρότημα ή είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του. Κατά την διάρκεια
της εγγύησης θα τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας, συντήρησης, βλαβών κ.τ.λ. που θα παρακολουθείται και θα
υπογράφεται από τους υπεύθυνους του Νοσοκομείου (ιατρό ή τεχνικό) και τον τεχνικό του προμηθευτή. Στο
ημερολόγιο  θα  αναγράφονται  οι  βλάβες,  τα  αίτιά  τους  και  η  διάρκεια  ακινητοποίησης του  μηχανήματος.  Ο
προμηθευτής θα ειδοποιείται τηλεφωνικά για την βλάβη και ει δυνατόν το είδος της και θα αποστέλλεται φαξ,
οπότε θα αρχίζει η μέτρηση του χρόνου ακινητοποίησης. Η ανταπόκριση προς αποκατάσταση της βλάβης θα
πρέπει να γίνεται εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών. Στο τέλος του χρόνου εγγύησης θα αθροίζονται οι εργάσιμες
ημέρες ακινητοποίησης λόγω βλάβης (downtime) οποιουδήποτε μέρους του μηχανήματος. Για κάθε εργάσιμη
ημέρα πλέον των δεκαπέντε (15) ημερών, η ποινική ρήτρα θα είναι πέντε (5) ημέρες επιπλέον παράταση του
χρόνου εγγύησης χωρίς επί πλέον αμοιβή.
.

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
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.    Σε κάθε περίπτωση, τα υπό αντικατάσταση/ τροποποίηση παραδοτέα θα πρέπει να είναι
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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.

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

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
……………………………….€ )

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας πρέπει να ισούται με την Περίοδο Εγγύησης ,
όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα.

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.

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.

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. 
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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.

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 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
εμπιστευτικές 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 αυτόν 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 κοινοποίησης των
εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. 
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2. Ο ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη σύμβαση χωρίς την προηγούμενη
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 οφείλουν
να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που
περιήλθαν σε αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης της σύμβαση και αφορούν 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 Αναθέτουσας
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 εκχωρητή
και μετά την αναγγελία της εκχώρησης.

iii.Σε περίπτωση που για λόγους που άπτονται των συμβατικών σχέσεων μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας
Αρχής δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται
έκπτωση  αναδόχου,  αναστολή  εκτέλεσης  της  σύμβασης,  διακοπή  σύμβασης,  καταλογισμός  ρητρών,
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 Αναθέτουσα
Αρχή  σε  εκτέλεση  της  σύμβασης,  μέχρι  την  ημερομηνία  οριστικής  παραλαβής  τους,  υποχρεούμενος  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 παραλαβής
τους, οπότε η κυριότητα μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή, ελεύθερη από κάθε βάρος και δικαίωμα τρίτου.

3.  Ο  Ανάδοχος  είναι  υπεύθυνος  για  κάθε  ζημία  ή  βλάβη  προσώπων,  πραγμάτων  ή  εγκαταστάσεων  της
Αναθέτουσας 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 αποκλεισμού 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 ενδεχομένως
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 

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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