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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Ταχυδρομική διεύθυνση Κωνσταντινουπόλεως 49

Πόλη Θεσσαλονίκη

Ταχυδρομικός Κωδικός 54642

Χώρα Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS EL522

Τηλέφωνο 2313 31 2232

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο espa@ippokratio.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες Σοφία Πασχαλίδου

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.ippokratio.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Ν.Π.Δ.Δ. και ανήκει στο Υπουργείο Υγείας.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας.

Στοιχεία Επικοινωνίας 

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική

πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

β) Κάθε  είδους  επικοινωνία  και  ανταλλαγή  πληροφοριών  πραγματοποιείται  μέσω  του  ΕΣΗΔΗΣ

Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη

(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

γ) Περαιτέρω  πληροφορίες  είναι  διαθέσιμες  από:  Το  Γραφείο  Προμηθειών  του  ΓΝΘ  Ιπποκράτειο,

Κωνσταντινουπόλεως  49,  54642,  Θεσσαλονίκη,  και  την  προαναφερθείσα  ιστοσελίδα

www  .  ippokratio  .  gr  
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1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 

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

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας  χρηματοδότησης  της  παρούσας  σύμβασης  είναι  το  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  «Κεντρική

Μακεδονία 2014-2020», Κωδ. ΣΑ: ΕΠ0081. 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με ΚΑΕ 9349 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του

οικονομικού έτους 2022 του Φορέα.

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

ενάριθ. έργου 2020ΕΠ00810053).

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στα υποέργα 41 και 42, με κωδικούς υποέργου 330264 και 330265 αντίστοιχα

της Πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», η οποία

έχει  ενταχθεί  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  «Κεντρική  Μακεδονία  2014-2020»  με  βάση  την  ορθή

επανάληψη  της  απόφαση  ένταξης  με  αρ.  πρωτ.  4402/22-12-2020  του  Περιφερειάρχη  Κεντρικής

Μακεδονίας  και  έχει  λάβει  κωδικό  MIS 5069170.  Η  παρούσα  σύμβαση  χρηματοδοτείται  από  την

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)  και  από εθνικούς πόρους μέσω του

ΠΔΕ.

Με το με αριθμ. πρωτ. 3721/12-08-2022 έγγραφο (αριθμ. πρωτ. 39243/16-08-2022 εισερχ.εγγράφου του

Νοσοκομείου) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, διατυπώνεται

θετική  γνώμη  για  τα  σχέδια  των  τευχών  διακήρυξης  και  τη  διαδικασία  σύμφωνα  με  την  οποία  θα

προκηρυχθούν τα Υποέργα 41 «Προμήθεια ενός (1) Φορητού Παιδιατρικού Υπερηχοτομογράφου» και 42

«Προμήθεια ενός (1) Ενδοσκοπικού Πύργου για την Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική» της Πράξης με

Κωδικό ΟΠΣ 5069170, συνολικού προϋπολογισμού 140.000 €».

Με την Απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 21η/31-08-2022 (θέμα

51ο) Συνεδρίασή του (ΑΔΑ: 9ΓΝΩ469067-ΤΡΞ) εγκρίθηκαν τα τεύχη της με αριθμ 120/2022 διακήρυξης για

τα Υποέργα 41  «Προμήθεια ενός (1) Φορητού Παιδιατρικού Υπερηχοτομογράφου» και  42 «Προμήθεια

ενός (1) Ενδοσκοπικού Πύργου για την Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική» της Πράξης «Προμήθεια

ειδών Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Γ.Ν.Θ.  «Ιπποκράτειο» με Κωδικό ΟΠΣ 5069170,  συνολικού

προϋπολογισμού 140.000 €».
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο  της  σύμβασης  είναι  η  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΙΔΩΝ  ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», συνολικού προϋπολογισμού 140.000 € με το ΦΠΑ .

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων

συμβάσεων (CPV) όπως στον παρακάτω Πίνακα 1: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ CPV

1 Φορητός παιδιατρικός υπερηχοτομογράφος 33112000-8

2 Ενδοσκοπικός πύργος για την Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική 33168100-6

Τα είδη, οι ποσότητες και η εκτιμώμενη αξία ανά είδος παρατίθενται αναλυτικά παρακάτω (Πίνακας 2):

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΣΥ-
ΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ χωρίς
ΦΠΑ σε ΕΥΡΩ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με ΦΠΑ

σε ΕΥΡΩ

1
Φορητός παιδιατρικός 
υπερηχοτομογράφος 1 16.129,03 20.000,00

2

Ενδοσκοπικός πύργος για την
Β΄ Προπαιδευτική 
Παθολογική 1 96.774,19 120.000,00

Προσφορές υποβάλλονται είτε για όλα τα είδη, είτε για ορισμένα μόνο είδη υπό την προϋπόθεση να

αφορούν για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας του συνόλου των ειδών ή του ενός μόνο είδους.

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των ειδών που μπορεί να προσφέρει ο συμμετέχων.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 140.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:  112.903,23€, ΦΠΑ : 27.096,77€).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στους τέσσερις (4) μήνες.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

I  της παρούσας διακήρυξης. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,

βάσει της τιμής ανά είδος (χαμηλότερη τιμή).
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1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και ιδίως:

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 μέχρι σήμερα

του ν. 4782/2021 (Α΄ 376), «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου

των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερα ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς άμυνας και της ασφάλειας

και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»

του ν. 4622/19 (Α’ 133), «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των

κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37 

του  ν.  4700/2020  (Α’  127),  «Ενιαίο  κείμενο  Δικονομίας  για  το  Ελεγκτικό  Συνέδριο,  ολοκληρωμένο

νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό

Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως

των άρθρων 324-337

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

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»

του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150) 

του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

του ν. 3548/2007 (Α’ 68), «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

του ν. 4601/2019 (Α’ 44), «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις

διατάξεις  της  Οδηγίας  2014/55/ΕΕ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συµβουλίου  της  16ης

Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές

διατάξεις»

του  ν.  3310/2005  (Α’  30)  «Μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της  διαφάνειας  και  την  αποτροπή

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», 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», 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 των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση
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του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά»

κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς»

του π.δ. 39/2017 (Α’ 64), «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»

της  υπ'  αριθμ.  57654/22.05.2017  Απόφασης  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης  με  θέμα :

“Ρύθμιση  ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας  και  διαχείρισης  του Κεντρικού Ηλεκτρονικού  Μητρώου

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781) 

της με αρ.64233/2021 (Β’2453/9-6-2021), Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων

και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση

των  Δημοσίων  Συμβάσεων  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  με  χρήση  των  επιμέρους  εργαλείων  και

διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».

της αριθμ.  Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020), «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των

Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44)

της αριθμ.  63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020), «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού

τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».

της  αριθμ.  Κ.Υ.Α.  οικ.  14900/21  (Β’  466): «Έγκριση  σχεδίου  Δράσης  για  τις  Πράσινες  Δημόσιες

Συμβάσεις» (ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92)

του  ν.  3419/2005  (Α’  297)  «Γενικό  Εμπορικό  Μητρώο  (Γ.Ε.ΜΗ.)  και  εκσυγχρονισμός  της

Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»

του ν. 4635/2019 (Α’167) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 επ.

του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

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»

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» 

του   ν.  4727/2020  (Α’  184)  «Ψηφιακή  Διακυβέρνηση  (Ενσωμάτωση  στην  Ελληνική  Νομοθεσία  της

Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση

στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»
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του  Π.Δ.  28/2015  (Α’  34)  «Κωδικοποίηση  διατάξεων  για  την  πρόσβαση  σε  δημόσια  έγγραφα  και

στοιχεία»

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»

του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως

των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15

του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»

του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία

των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την

ελεύθερη  κυκλοφορία  των  δεδομένων  αυτών  και  την  κατάργηση  της  οδηγίας  95/46/ΕΚ  (Γενικός

Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L

119

του ν.  4624/2019 (Α’ 137)  «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής

του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου

2016 για την προστασία  των φυσικών προσώπων έναντι  της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού

χαρακτήρα  και  ενσωμάτωση  στην  εθνική  νομοθεσία  της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2016/680  του  Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»

των 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.

Τις κάτωθι Αποφάσεις: 

1. Την  Απόφαση  που  έλαβε  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  Νοσοκομείου  κατά  την  23η/31-12-2019

Συνεδρίασή του (θέμα 6ο) αναφορικά με την έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης στο Επιχειρησιακό

πρόγραμμα  ΠΕΠ  Κεντρικής  Μακεδονίας  του  ΕΣΠΑ  2014-2020  του  ανωτέρω  ιατροτεχνολογικού

εξοπλισμού.

2. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 3386/24-6-2020 (ΑΔΑ: Ω2ΖΓ7ΛΛ-ΚΓ1) Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας

Διαχείρισης Ε.Π.  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

3. Την με αριθμό 977/4-6-2020 Πράξη του Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: Ω3ΧΖ469067-0ΡΧ) με την

οποία ορίστηκαν οι επιτροπές σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.

4. Το με  ID 107423 Τεχνικό Δελτίο Πράξης-Αίτηση Χρηματοδότησης όπως αυτό υποβλήθηκε στις 30-7-

2020 μέσω της πλατφόρμας του ΟΠΣ.
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5. Το από 28-7-2020 έγγραφο του Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου (αριθμ πρωτ.

εισερχ. εγγράφου 34606/28-7-2020 του Νοσοκομείου) με συνημμένες τις τεχνικές προδιαγραφές του

εξοπλισμού.  

6. Τις  με  αριθμ.  πρωτ.  38006/25-8-2020,  38011/25-8-2020,  38012/25-8-2020,  38013/25-8-2020  και

38014/25-8-2020 Προσκλήσεις του Νοσοκομείου για τη διενέργεια Πρώτης Δημόσιας Διαβούλευσης.

7. Το με αριθμό πρωτ.  42524/17-9-2020 έγγραφο του Νοσοκομείου με το οποίο διαβιβάστηκαν στις

επιτροπές  σύνταξης  τεχνικών  προδιαγραφών  τα  σχόλια  των  εταιρειών  που  κατατέθηκαν  στην

ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ επί της πρώτης δημόσιας διαβούλευσης.

8. Τα από 2-10-2020 έγγραφα (αριθμός πρωτ. εισερχ. εγγράφων του Νοσοκομείου 48182/13-10-2020,

47095/7-10-2020, 47098/7-10-2020, 47052/7-10-2020, 47050/7-10-2020, 47057/7-10-2020, 47059/7-

10-2020, 47063/7-10-2020, 47065/7-10-2020, 47066/7-10-2020, 47070/7-10-2020, 47072/7-10-2020,

47091/7-10-2020, 47093/7-10-2020, 47094/7-10-2020, 47097/7-10-2020), το από 6-10-2020 έγγραφο

(αριθμός πρωτ. εισερχ. εγγράφου του Νοσοκομείου 46716/6-10-2020) και το από 21-9-2020 έγγραφο

(αριθμός πρωτ. εισερχ. εγγράφου του Νοσοκομείου 43272/21-9-2020) των επιτροπών σύνταξης τεχνι-

κών προδιαγραφών με συνημμένες τις τεχνικές προδιαγραφές, μετά την αξιολόγηση των σχολίων που

τέθηκαν επί της πρώτης διαβούλευσης.

9. Τις με αριθμ. πρωτ. 48804/15-10-2020, 48805/15-10-2020, 48808/15-10-2020, 48809/15-10-2020 και

48813/15-10-2020 Προσκλήσεις του Νοσοκομείου για τη διενέργεια Δεύτερης Δημόσιας Διαβούλευ-

σης.

10. Το με αριθμό πρωτ. 50864/29-10-2020 έγγραφο του Νοσοκομείου με το οποίο διαβιβάστηκαν στις

επιτροπές  σύνταξης  τεχνικών  προδιαγραφών  τα  σχόλια  των  εταιρειών  που  κατατέθηκαν  στην

ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ επί της δεύτερης δημόσιας διαβούλευσης.

11. Το από 10-12-2020 έγγραφο του Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου (αριθμός πρωτ.

εισερχ.  εγγράφων 58892/10-12-2020 του Νοσοκομείού) με συνημμένες τις τεχνικές προδιαγραφές,

μετά την αξιολόγηση των σχολίων που τέθηκαν επί της δεύτερης διαβούλευσης.

12. Την Απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 7η/22-12-2020 Συνεδρία-

σή του (θέμα εκτ 1ο) ΑΔΑ: ΨΡΕΒ469067-7ΥΕ με την οποία εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές των

παραπάνω μηχανημάτων και αποφασίζεται η διενέργεια δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διεθνούς

διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση μεταξύ άλλων σαράντα (40) ειδών ιατροτεχνολογι-

κού εξοπλισμού, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.790.000 € με το ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύ-

ρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής ανά είδος (χαμη-

λότερη τιμή).
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13. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 4402/22-12-2020 ορθή επανάληψη (ΑΔΑ: Ψ8ΥΛ7ΛΛ-ΧΝ9) της Απόφασης

Ένταξης της Πράξης «Προμήθεια ειδών Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για το ΓΝΘ Ιπποκράτειο με κω-

δικό ΟΠΣ 5069170 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

14.  Την με αριθμό  1604/30-3-2021 (ΑΔΑ: 6ΜΙΞ469067-Θ5Ζ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

15. Την Απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 10η/30-3-2021 (θέμα εκτ.

5ο)  τακτική Συνεδρίασή του,  ΑΔΑ:  ΨΘΖΙ469067-ΔΗΥ με την οποία τροποποιήθηκε η Απόφαση που

έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 7η/22-12-2020 Συνεδρίασή του (θέμα εκτ

1ο) ΑΔΑ: ΨΡΕΒ469067-7ΥΕ.

16. Την  υπ΄αριθμ.  28/2021  διακήρυξη  του  διαγωνισμού  που  αναρτήθηκε  στην  ιστοσελίδα  του

Νοσοκομείου, στο ΚΗΜΔΗΣ (21PROC008689056) και στην πλατφόρμα του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ

(ΣΑ 108174) και περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε σε ημερήσια εφημερίδα, στην εφημερίδα της

Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναρτήθηκε στην Διαύγεια.

17. Την Απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 29η/14-10-2021 (θέμα

1ο)  έκτακτη Συνεδρίασή του  (ΑΔΑ:  ΨΚ42469067-ΕΗΣ), με  την οποία  εγκρίθηκαν α)η  ματαίωση του

διαγωνισμού  με  αριθμ.  διακ.  28/2021  για  τα  ζητούμενα  είδη  με  α/α  25.Φορητός  παιδιατρικός

υπερηχοτομογράφος και 39.Ενδοσκοπικός πύργος για την Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική και

β)η επανάληψή του με τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές και την ίδια προϋπολογιζόμενη δαπάνη.

18. Το με αριθμ. Πρωτ. 3721/12-08-2022 έγγραφο (αριθμ.πρωτ. 39243/16-08-2022 εισερχ. εγγράφου του

Νοσοκομείου) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με το οποίο

διατυπώνεται θετική γνώμη για την έγκριση των τευχών της παρούσης Διακήρυξης.

19. Την  Απόφαση  που  έλαβε  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  Νοσοκομείου  κατά  την  21η/31-08-2022

Συνεδρίασή  του  (θέμα  51ο)  (ΑΔΑ:  9ΓΝΩ469067-ΤΡΞ),  με  την  οποία  εγκρίνεται  το  παρόν  τεύχος

δημοπράτησης.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών 

Η καταληκτική  ημερομηνία  παραλαβής  των προσφορών είναι  η  10-10-2022,  ημέρα  Δευτέρα και  ώρα

18:00.

Η διαδικασία  θα διενεργηθεί  με  χρήση του Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων

(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων

Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.),  Προμήθειες  και  Υπηρεσίες  του  ΟΠΣ  ΕΣΗΔΗΣ  (Διαδικτυακή  Πύλη

www.promitheus.gov.gr)  η  οποία  είναι  προσβάσιμη  μέσω  της  Διαδικτυακής  πύλης

www.promitheus.gov.gr, την 14-10-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12η μεσημβρινή.
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1.6 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις  06/09/2022

στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Τα  έγγραφα  της  σύμβασης  της  παρούσας  Διακήρυξης  καταχωρήθηκαν  στη  σχετική  ηλεκτρονική

διαδικασία  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης  στο  ΕΣΗΔΗΣ,  η  οποία  έλαβε  Συστημικό  Αύξοντα  Αριθμό:

171696, και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του

Ν. 4412/2016 : 

 ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ

 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης  όπως προβλέπεται  στην περίπτωση (ιστ)  της παραγράφου 3 του

άρθρου  76  του  Ν.4727/2020,  αναρτήθηκε  στο  διαδίκτυο,  στον  ιστότοπο  http://et.diavgeia.gov.gr/

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).  

Η  Διακήρυξη  καταχωρήθηκε  στο  διαδίκτυο,  στην  ιστοσελίδα  της  αναθέτουσας  αρχής,  στη  διεύθυνση

(URL):  www  .  ippokratio  .  gr    στη διαδρομή : Νέα και ανακοινώσεις ► Διαγωνισμοί-προμήθειες. 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει την αναθέτουσα αρχή.

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
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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:

1. η με αρ. 120/2022 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

3. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της

4. το σχέδιο της σύμβασης.

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),  η  οποία  είναι

προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr).

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται  ηλεκτρονικά,  το αργότερο δεκαπέντε (15)

ημέρες  πριν  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών και  απαντώνται  αντίστοιχα,  στο

πλαίσιο  της  παρούσας,  στη  σχετική  ηλεκτρονική  διαδικασία  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης  στην

πλατφόρμα  του  ΕΣΗΔΗΣ,  η  οποία  είναι  προσβάσιμη  μέσω  της  Διαδικτυακής  Πύλης

(www.promitheus.gov.gr).  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 ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο.

Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που

τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

 Η  αναθέτουσα  αρχή  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:
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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,  η  παράταση  της  προθεσμίας  εναπόκειται  στη  διακριτική  ευχέρεια  της

αναθέτουσας αρχής. 

Τροποποίηση  των  όρων  της  διαγωνιστικής  διαδικασίας  (πχ  αλλαγή/μετάθεση  της  καταληκτικής

ημερομηνίας  υποβολής  προσφορών  καθώς  και  σημαντικές  αλλαγές  των  εγγράφων  της  σύμβασης,

σύμφωνα  με  την  προηγούμενη  παράγραφο)  δημοσιεύεται  στην  ΕΕ  (με  το  τυποποιημένο  έντυπο

«Διορθωτικό») και στο ΚΗΜΔΗΣ .

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά

με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται

στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα

επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από

πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Ενημερωτικά  και  τεχνικά  φυλλάδια  και  άλλα  έντυπα  -εταιρικά  ή  μη-  με  ειδικό  τεχνικό  περιεχόμενο

μπορούν να υποβάλλονται  σε άλλη γλώσσα,  και  να  συνοδεύονται  από μετάφραση  στην ελληνική.  Σε

περίπτωση  ασυμφωνίας  μεταξύ  των  τμημάτων  των  εγγράφων  τεχνικού  περιεχομένου  που  έχουν

υποβληθεί και σε άλλη γλώσσα, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά,

όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να

διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε

άλλη 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.
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2.1.5 Εγγυήσεις

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. και 6.4 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή

χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της

παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), 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 Τ.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,  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 και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Η  περ.  αα’  του  προηγούμενου  εδαφίου  ζ΄  δεν  εφαρμόζεται  για  τις  εγγυήσεις  που  παρέχονται  με

γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει

την εγκυρότητά τους.

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως

Νόμιμος  Εκπρόσωπος Προσφέροντος,  ότι  η ίδια ή και  τρίτοι,  κατ’  εντολή και  για λογαριασμό της,  θα

επεξεργάζονται  προσωπικά  δεδομένα  που  περιέχονται  στους  φακέλους  της  προσφοράς  και  τα

αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό

της αξιολόγησης  των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν,  λαμβάνοντας
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κάθε  εύλογο  μέτρο  για  τη  διασφάλιση  του  απόρρητου  και  της  ασφάλειας  της  επεξεργασίας  των

δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις

της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα

στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

1.  Δικαίωμα  συμμετοχής  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης  έχουν  φυσικά  ή  νομικά

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

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

γ)  τρίτες  χώρες  που  έχουν  υπογράψει  και  κυρώσει  τη  ΣΔΣ,  στο  βαθμό  που  η υπό ανάθεση  δημόσια

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 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.

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες

δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους

οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή

με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά,  τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της

Ένωσης

2.  Οικονομικός  φορέας  συμμετέχει  είτε  μεμονωμένα  είτε  ως  μέλος  ένωσης.  Οι  ενώσεις  οικονομικών

φορέων,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  προσωρινών  συμπράξεων,  δεν  απαιτείται  να  περιβληθούν

συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από

τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η

σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  
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2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής

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 σε ποσοστό 2% (δύο τοις εκατό),  υπολογιζόμενο επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του

προσφερόμενου είδους/προσφερόμενων ειδών, όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠ.

ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Ύψος Εγγυητικής Επι-
στολής Συμμετοχής σε

ΕΥΡΩ

1
Φορητός παιδιατρικός 
υπερηχοτομογράφος 16.129,03 322,58

2
Ενδοσκοπικός πύργος για την Β΄ 
Προπαιδευτική Παθολογική 96.774,19 1.935,48

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει  και τον όρο ότι η

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου

ισχύος  της  προσφοράς  του  άρθρου  2.4.5  της  παρούσας,  ήτοι  μέχρι  14-10-2023,  άλλως  η  προσφορά

απορρίπτεται.  Η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί,  πριν  από  τη  λήξη  της  προσφοράς,  να  ζητά  από  τους

προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης

συμμετοχής.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται,

σε  κλειστό  φάκελο  με  ευθύνη  του  οικονομικού  φορέα,  το  αργότερο  πριν  την  ημερομηνία  και  ώρα

αποσφράγισης  των  προσφορών  που  ορίζεται  στην  παρ.  3.1  της  παρούσας,  άλλως  η  προσφορά

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

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

στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη

διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις

παραγράφους  2.2.3  έως  2.2.8,  γ)  δεν  προσκομίσει  εγκαίρως  τα  προβλεπόμενα  από  την  παρούσα

δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού,

ε)  υποβάλει  μη  κατάλληλη  προσφορά,  με  την  έννοια  της  περ.  46  της  παρ.  1  του  άρθρου  2  του  ν.

4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή
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το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί, ζ) στις

περιπτώσεις  των  παρ.  3,  4  και  5  του  άρθρου  103  του  ν.  4412/2016,  περί  πρόσκλησης  για  υποβολή

δικαιολογητικών  από τον  προσωρινό  ανάδοχο,  αν,  κατά  τον  έλεγχο  των  παραπάνω  δικαιολογητικών,

σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο

ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα

παραπάνω  δικαιολογητικά  που  προσκομίσθηκαν  νομίμως  και  εμπροθέσμως,  δεν  αποδεικνύεται  η  μη

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις

απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 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 ένα από τα ακόλουθα

εγκλήματα: 

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),  και  τα εγκλήματα του άρθρου 187  του  Ποινικού Κώδικα

(εγκληματική οργάνωση),

β)  ενεργητική  δωροδοκία,  όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  3  της  σύμβασης  περί  της  καταπολέμησης  της

δωροδοκίας  στην  οποία  ενέχονται  υπάλληλοι  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  ή  των  κρατών-μελών  της

Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ

του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L

192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα

εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ.

2-4  (δωροδοκία  δικαστικών  λειτουργών),  237Α  παρ.  2  (εμπορία  επιρροής  –  μεσάζοντες),  396  παρ.  2

(δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της

Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά

με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων

της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων),

216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242

(ψευδής  βεβαίωση,  νόθευση  κ.λπ.)  374  (διακεκριμένη  κλοπή),  375  (υπεξαίρεση),  386  (απάτη),  386Α

(απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και
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των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά

των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμ-

φερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επι-

κουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

του ν. 4689/2020 (Α’ 103),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,

αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της

απόφασης-πλαισίου  2002/475/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  και  για  την  τροποποίηση  της  απόφασης

2005/671/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  (ΕΕ  L 88/31.03.2017)  ή  ηθική  αυτουργία  ή  συνέργεια  ή  απόπειρα

διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β

του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103),

ε)  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας,  όπως

αυτές  ορίζονται  στο  άρθρο  1  της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2015/849  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του

Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της

τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

του  Συμβουλίου,  και  την  κατάργηση  της  οδηγίας  2005/60/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του

Συμβουλίου  και  της  οδηγίας  2006/70/ΕΚ της  Επιτροπής  (ΕΕ  L 141/05.06.2015)  και  τα  εγκλήματα  των

άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 

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),

και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 

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.  Η  υποχρέωση  του  προηγούμενου

εδαφίου αφορά: 

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.)

και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμ-

βουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύ-

νολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
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- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση  νόμιμο εκπρόσωπο.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθορι -

στεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με

αμετάκλητη απόφαση. 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν ο οικονομικός φορέας 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 

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις

του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική

ασφάλιση. 

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2 θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν κα-

ταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.

Δεν αποκλείεται ο 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 στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού.

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 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,

περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 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 έχει  υπαχθεί  σε διαδικασία

εξυγίανσης  και  δεν  τηρεί  τους  όρους  αυτής  ή  εάν  βρίσκεται  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων

και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα

ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του

ανταγωνισμού, 
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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, σύμφωνα με όσα ορίζονται 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  εκ  προθέσεως  σοβαρών  απατηλών  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 της παραγράφου 2.2.9.2 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 με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που

ενδέχεται  να  επηρεάσουν ουσιωδώς τις  αποφάσεις  που αφορούν τον αποκλεισμό,  την επιλογή ή την

ανάθεση, 

(θ)  εάν  η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  αποδείξει,  με  κατάλληλα  μέσα  ότι  έχει  διαπράξει  σοβαρό

επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη

απόφαση,  αυτή  ανέρχεται  σε  τρία  (3)  έτη  από την ημερομηνία  έκδοσης πράξης  που βεβαιώνει  το

σχετικό γεγονός.

2.2.3.4.  Ο  οικονομικός  φορέας  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.

2.2.3.5. Οικονομικός  φορέας  που  εμπίπτει  σε  μια  από  τις  καταστάσεις  που  αναφέρονται  στις

παραγράφους  2.2.3.1  και  2.2.3.3,  εκτός  από  την  περ.  β  αυτής,  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).  Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας

αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν

από  το  ποινικό  αδίκημα  ή  το  παράπτωμα,  ότι  έχει  διευκρινίσει  τα  γεγονότα  και  τις  περιστάσεις  με

ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα

τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή
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περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς

φορείς  αξιολογούνται  σε  συνάρτηση  με  τη  σοβαρότητα  και  τις  ιδιαίτερες  περιστάσεις  του  ποινικού

αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 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 τελεσίδικη 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 .

2.2.3.6. 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.

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την

παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.  

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

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 ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού1.  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης.

1 Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016.
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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 γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τα έτη 2018, 2019, 2020 τουλάχιστον ίσο με την εκτι-

μώμενη αξία της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναλόγως του προϋπολογισμού των προσφερόμενων ειδών.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά 

από τα μέλη της ένωσης. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,

οι οικονομικοί φορείς δεν απαιτείται να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με

τα ισχύοντα διεθνή ή/και ευρωπαϊκά ή/ και εθνικά πρότυπα (ISO, ΕΝ,ΕΛΟΤ κ.λ.π.), να πληρούν όλες τις

απαιτήσεις  που προβλέπονται  στο άρθρο 82 παρ.1  του ν.  4412/2016 και  να  διαθέτουν τα ακόλουθα

πιστοποιητικά ποιότητος:

α) Πιστοποιητικό EN ISO 9001 : 2008 ή EN ISO 13485 : 2003 (ή νεότερη έκδοση)  με πεδίο πιστοποίησης

την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και  EN ISO 13485 : 2003 (ή νεότερη έκδοση)  για την

τεχνική  υποστήριξη  ιατροτεχνολογικών  προϊόντων  (μεταφρασμένο  στα  ελληνικά  και  νομίμως

επικυρωμένο), τόσο του κατασκευαστή όσο και του συμμετέχοντος. Επισημαίνεται ότι ειδικά για το

είδος με Α/Α 1. Ψηφιακό Φορητό Ακτινοσκοπικό του Πίνακα 1.,  η προμηθεύτρια εταιρία πρέπει να

είναι ενταγμένη σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού

εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με το Π.Δ. 117/2004, να  διαθέτει ISO 9001:2015, ISO 14001, ISO 27001

και ISO 13485:2016 και να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04.

β) Πιστοποιητικά σήμανσης CE για τον προσφερόμενο εξοπλισμό ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες

απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. (Οδηγία 93/42/EEC όπως ισχύει σήμερα) μεταφρασμένα στα

ελληνικά και νομίμως επικυρωμένα).

γ)  Βεβαίωση συμμόρφωσης σύμφωνα με την ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ. 1348 απόφαση του Υπουργού Υγείας και

Πρόνοιας  :  «Αρχές  και  κατευθυντήριες  γραμμές  ορθής  πρακτικής  διανομής  ιατροτεχνολογικών

προϊόντων» (ΦΕΚ 32Β/16-1-2004). 

Η  αναθέτουσα  αρχή  αναγνωρίζει  ισοδύναμα  πιστοποιητικά  που  έχουν  εκδοθεί  από  φορείς

διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη -  μέλη.

Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο

ενδιαφερόμενος  οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει  τα εν λόγω πιστοποιητικά
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εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση

ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα

απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι  οικονομικοί  φορείς  μπορούν,  όσον  αφορά  στα  κριτήρια  της  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής

επάρκειας  (της  παραγράφου  2.2.5)  και  τα  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.  

Όταν οι  οικονομικοί  φορείς  στηρίζονται  στις  ικανότητες άλλων φορέων όσον  αφορά τα κριτήρια  που

σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω

οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της

σύμβασης.

Υπό τους  ίδιους  όρους  οι  ενώσεις  οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται  στις  ικανότητες  των

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

Η  αναθέτουσα  αρχή  ελέγχει  αν  οι  φορείς,  στις  ικανότητες  των  οποίων  προτίθεται  να  στηριχθεί  ο

οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι

αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. 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,  εντός  προθεσμίας  τριάντα  (30)  ημερών  από  την σχετική

πρόσκληση  της  αναθέτουσας  αρχής,  η  οποία  απευθύνεται  στον  οικονομικό  φορέα  μέσω  της

λειτουργικότητας  «Επικοινωνία»  του  ΕΣΗΔΗΣ.  Ο  φορέας  που  αντικαθιστά  φορέα  του  προηγούμενου

εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.

2.2.8.2. Υπεργολαβία

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει

υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που o

προσφέρων  αναφέρει  στην  προσφορά  του  ότι  προτίθεται  να  αναθέσει  τμήμα(τα)  της  σύμβασης  υπό

μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής

αξίας  της  σύμβασης,  η  αναθέτουσα  αρχή  ελέγχει  ότι  δεν  συντρέχουν  οι  λόγοι  αποκλεισμού  της
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παραγράφου  2.2.3  της  παρούσας.  Ο  οικονομικός  φορέας  υποχρεούται  να  αντικαταστήσει  έναν

υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3.. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

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 δια του ΕΕΕΣ,

κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου

2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου

105 του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με  την

παράγραφό  2.2.8.  της  παρούσας,  οι  φορείς  στην  ικανότητα  των  οποίων  στηρίζεται  υποχρεούνται  να

αποδεικνύουν,  κατά τα οριζόμενα στις  παραγράφους 2.2.9.1  και  2.2.9.2,  ότι  δεν συντρέχουν οι  λόγοι

αποκλεισμού  της παραγράφου  2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά

περίπτωση.

Στην περίπτωση που  o οικονομικός φορέας αναφέρει  στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει

τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις

εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα

οριζόμενα  στις  παραγράφους  2.2.9.1  και  2.2.9.2,  ότι  δεν  συντρέχουν  οι  λόγοι  αποκλεισμού  της

παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. 

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα

με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ

και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες οφεί-

λουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή. 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις

καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,

2.2.5,  2.2.6  και  2.2.7  της  παρούσης, προσκομίζουν  κατά  την  υποβολή  της  προσφοράς  τους,  ως

δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό

Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ το οποίο

ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται

βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται

από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1.
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Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να

υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ

και  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής  προσφορών  έχουν  επέλθει  μεταβολές  στα  δηλωθέντα

στοιχεία,  εκ  μέρους  του,  στο  ΕΕΕΣ,  ο  οικονομικός  φορέας  αποσύρει  την  προσφορά  του,  χωρίς  να

απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο

ΕΕΕΣ.

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με

συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό.

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την

υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα,  η προκαταρκτική απόδειξη  των

λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών

προσώπων που είναι  μέλη του διοικητικού,  διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου  του ή έχουν εξουσία

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το

ισχύον  καταστατικό  ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής  της προσφοράς  ή το

αρμοδίως  εξουσιοδοτημένο  φυσικό  πρόσωπο  να  εκπροσωπεί  τον  οικονομικό  φορέα  για  διαδικασίες

σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά

από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ 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.

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε

σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 της πα-

ρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας

του.

Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν σύ-

ναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή

περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού (παραγράφου

10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμ -

φωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει

κατόπιν θετικής απάντησης.

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ.

α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν

έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην

περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του
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ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω

υποχρεώσεις του.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Για  την  απόδειξη  της  μη συνδρομής  λόγων αποκλεισμού  κατ’  άρθρο  2.2.3  και  της  πλήρωσης  των

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς

προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά

τα οριζόμενα  στο άρθρο 3.2  από τον  προσωρινό  ανάδοχο. Η αναθέτουσα  αρχή μπορεί  να  ζητεί  από

προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή

ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

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. Η δήλωση για την πρόσβαση σε

εθνική  βάση  δεδομένων  εμπεριέχεται   στο  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έγγραφο  Σύμβασης  (ΕΕΕΣ),  στο  οποίο

περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική

διεύθυνση  της  βάσης  δεδομένων,  τυχόν  δεδομένα  αναγνώρισης  και,  κατά  περίπτωση,  η  απαραίτητη

δήλωση συναίνεσης. 

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.

Τα  δικαιολογητικά  του  παρόντος  υποβάλλονται  και  γίνονται  αποδεκτά  σύμφωνα  με  την  παράγραφο

2.4.2.5. και 3.2 της παρούσας.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή

τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα  δικαιολογητικά που αναφέρονται  παρακάτω.

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή

πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις  περιπτώσεις  που

αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου

2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται 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
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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  περ.  α’  και  β’,  καθώς και  στην  περ.  β΄  της  παραγράφου 2.2.3.4.  Οι

επίσημες  δηλώσεις  καθίστανται  διαθέσιμες  μέσω  του  επιγραμμικού  αποθετηρίου  πιστοποιητικών  (e-

Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

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, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την

υποβολή του.

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 την παράγραφο  2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους -

μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν

αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του .

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση

(α) αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.. 

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της

παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ. 

iii)  Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι

δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των

υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

γ) για την παράγραφο 2.2.3.3 περίπτωση β΄,  πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει

ότι  δεν  τελούν  υπό  πτώχευση,  πτωχευτικό  συμβιβασμό  ή  υπό  αναγκαστική  διαχείριση  ή  δικαστική

εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και
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πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού

προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό

εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων. 

iii)  Εκτύπωση  της  καρτέλας  “Στοιχεία  Μητρώου/  Επιχείρησης”  από  την  ηλεκτρονική  πλατφόρμα  της

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει

η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

Προκειμένου  για  τα  σωματεία  και  τους  συνεταιρισμούς,  το  Ενιαίο  Πιστοποιητικό  Δικαστικής

Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για

το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το

Γ.Ε.Μ.Η.

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού

φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

ε) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής

σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

B.  2. Για  την  απόδειξη  της  απαίτησης  του  άρθρου  2.2.4.  (απόδειξη  καταλληλότητας  για  την  άσκηση

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή

εμπορικού  μητρώου του  κράτους  εγκατάστασης.  Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγκατεστημένοι  σε

κράτος  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  προσκομίζουν  πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  αντίστοιχου

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με

το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην

περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται

από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από

υπεύθυνη  δήλωση  του  ενδιαφερομένου  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού  ή εμπορικού οργανισμού της χώρας  καταγωγής ή της

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη

δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού ή πιστοποιητικό

που  εκδίδεται  από  την  οικεία  υπηρεσία  του  Γ.Ε.Μ.Η.  των  ως  άνω  Επιμελητηρίων.  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.

Επισημαίνεται  ότι,  τα  δικαιολογητικά  που  αφορούν  στην  απόδειξη  της  απαίτησης  του  άρθρου  2.2.4

(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον
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έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός εάν, σύμφωνα με τις

ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Β.3. Για  την  απόδειξη  της  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής  επάρκειας  της  παραγράφου  2.2.5,  οι

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων για τα έτη 2018, 2019, 2020

στα οποία φαίνεται ο ετήσιος γενικός κύκλος εργασιών. 

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.

Β.4.  Για  την  απόδειξη  της  συμμόρφωσής  τους  με  πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας  και  πρότυπα

περιβαλλοντικής  διαχείρισης της  παραγράφου  2.2.7  οι  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  τα  κάτωθι

πιστοποιητικά:

 α) Πιστοποιητικό EN ISO 9001 : 2008 ή EN ISO 13485 : 2003 (ή νεότερη έκδοση)  με πεδίο πιστοποίησης

τη διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων (μεταφρασμένο στα ελληνικά και νομίμως επικυρωμένο),

β)  Πιστοποιητικό EN ISO 13485 : 2003 (ή νεότερη έκδοση)  για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών

προϊόντων (μεταφρασμένο στα ελληνικά και νομίμως επικυρωμένο),  

γ) Πιστοποιητικά σήμανσης CE για τον προσφερόμενο εξοπλισμό ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες

απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. (Οδηγία 93/42/EEC όπως ισχύει σήμερα (μεταφρασμένα στα

ελληνικά και νομίμως επικυρωμένα), τα οποία και θα επισυναφθούν στην τεχνική προσφορά.

δ)  Βεβαίωση συμμόρφωσης σύμφωνα με την ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ. 1348 απόφαση του Υπουργού Υγείας και

Πρόνοιας  :  «Αρχές  και  κατευθυντήριες  γραμμές  ορθής  πρακτικής  διανομής  ιατροτεχνολογικών

προϊόντων» (ΦΕΚ 32Β/16-1-2004). 

Πιστοποιητικά  των  οποίων  η  ισχύς  έχει  λήξει,  δεν  γίνονται  δεκτά  και  η  αντίστοιχη  προσφορά

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Β.5. Για την  απόδειξη  της νόμιμης  εκπροσώπησης,  στις  περιπτώσεις  που ο οικονομικός  φορέας  είναι

νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει

την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό

ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από

την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό

πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές
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της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει  σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης,  το οποίο πρέπει να έχει

εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  

 ii)  Για  την  απόδειξη  της  νόμιμης  σύστασης  και  των  μεταβολών του  νομικού  προσώπου  γενικό

πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

 Στις  λοιπές  περιπτώσεις  τα  κατά  περίπτωση  νομιμοποιητικά  έγγραφα  σύστασης  και  νόμιμης

εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης

οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα

από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε

πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται  στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται  επιπλέον απόφαση-

πρακτικό  του  αρμοδίου  καταστατικού  οργάνου  διοίκησης  του  νομικού  προσώπου  με  την  οποία

χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες

σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.

Οι  αλλοδαποί  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  τα  προβλεπόμενα,  κατά  τη  νομοθεσία  της  χώρας

εγκατάστασης,  αποδεικτικά  έγγραφα,  και  εφόσον  δεν  προβλέπονται,  υπεύθυνη  δήλωση  του  νόμιμου

εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και

εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, 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.6. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους 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. 
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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. Ειδικώς

όσον  αφορά  την  καταβολή  των  εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  και  των  φόρων  και  τελών,

προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά

τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β.

Β.7. 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.8. 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.  Ειδικότερα,

προσκομίζεται  έγγραφο  (συμφωνητικό  ή  σε  περίπτωση  νομικού  προσώπου  απόφαση  του  αρμοδίου

οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου

αμφότεροι,  διαγωνιζόμενος   οικονομικός  φορέας  και  τρίτος  φορέας,  εγκρίνουν  τη  μεταξύ  τους

συνεργασία  για  την  κατά  περίπτωση  παροχή  προς  τον  διαγωνιζόμενο  της  χρηματοοικονομικής  ή/και

τεχνικής  ή/και  επαγγελματικής  ικανότητας  του  φορέα,  ώστε  αυτή  να  είναι  στη  διάθεση  του

διαγωνιζόμενου  για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και

να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της

σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο

τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει  στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη

διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η

σύμβαση. 

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από

κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Β.9.  Στην  περίπτωση  που  ο  οικονομικός  φορέας  δηλώνει  στην  προσφορά  του  ότι  θα  κάνει  χρήση

υπεργολάβων,  στις  ικανότητες  των  οποίων  δεν  στηρίζεται,  προσκομίζεται  υπεύθυνη  δήλωση  του

προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό

μορφή  υπεργολαβίας  και  υπεύθυνη  δήλωση  των  υπεργολάβων  ότι  αποδέχονται  την  εκτέλεση  των

εργασιών. 

Β.10. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως

τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, 
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 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την

υποβολή  των  δικαιολογητικών.  Σημειώνεται  ότι  δεν  απαιτείται  θεώρηση  του  γνησίου  της

υπογραφής τους.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά:

βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης 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

ηλεκτρονικά 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.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία

υποβολής  προσφοράς,  χωρίς  να  απαιτείται  έγκριση  εκ  μέρους  του  αποφαινομένου  οργάνου  της

αναθέτουσας  αρχής,  υποβάλλοντας  έγγραφη  ειδοποίηση  προς  την  αναθέτουσα  αρχή  μέσω  της

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω 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 στα άρθρα 36 και 37 και στην

κατ’  εξουσιοδότηση  των  διατάξεων  της  παρ.  5  του  άρθρου  36  του  ν.4412/2016  εκδοθείσα  με  αρ.

64233/2021 (Β’ 2453/9-6-2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής
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Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων

Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού

Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)»  (εφεξής  Κ.Υ.Α.  ΕΣΗΔΗΣ  Προμήθειες  και

Υπηρεσίες). 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγ-

μένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποι-

ητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλο-

γο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονι-

σμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν.

4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με

υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις

του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.

Μετά την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα  υποβολής

προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή

ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις

του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες: 

(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον

οποίο  περιλαμβάνεται  το  σύνολο  των  κατά  περίπτωση  απαιτούμενων  δικαιολογητικών  και  η  τεχνική

προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η

οικονομική  προσφορά  του  οικονομικού  φορέα  και  το  σύνολο  των  κατά  περίπτωση  απαιτούμενων

δικαιολογητικών. 

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα στοιχεία

εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21

του ν. 4412/2016. 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.
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Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές,  πληροφορίες σχετικά με τις  τιμές μονάδας,  τις προσφερόμενες

ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για

την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Εφόσον  οι  Οικονομικοί  Φορείς  καταχωρίσουν  τα  στοιχεία,  μεταδεδομένα  και  συνημμένα

ηλεκτρονικά  αρχεία,  που  αφορούν  δικαιολογητικά  συμμετοχής-τεχνικής  προσφοράς  και  οικονομικής

προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής

λειτουργικότητας,  εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF,

τα οποία  αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των

εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται  ψηφιακά,  σύμφωνα με τις  προβλεπόμενες  διατάξεις

(περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους

υποφακέλους.  Επισημαίνεται  ότι  η  εξαγωγή  και  η  επισύναψη  των  προαναφερθέντων  αναφορών

(εκτυπώσεων)  δύναται  να  πραγματοποιείται  για κάθε  υποφακέλο ξεχωριστά,  από τη στιγμή που έχει

ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.  

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις

ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά

ηλεκτρονικά  αρχεία  (ιδίως  την  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΚΑΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ)  και  τα  κατά  περίπτωση

απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

2.4.2.5. Ειδικότερα,  όσον  αφορά  τα  συνημμένα  ηλεκτρονικά  αρχεία  της  προσφοράς,  οι  Οικονομικοί

Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής :

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και

σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις: 

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που

φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά

έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille 

β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που

φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα 

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),

δ)  είτε  της  παρ.  2  του  άρθρου  37  του  ν.  4412/2016,  περί  χρήσης  ηλεκτρονικών  υπογραφών  σε

ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,  

ε)  είτε  της  παρ.  8  του  άρθρου  92  του  ν.  4412/2016,  περί  συνυποβολής  υπεύθυνης  δήλωσης  στην

περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων. 

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και

άλλα  έντυπα,  εταιρικά  ή  μη,  με  ειδικό  τεχνικό  περιεχόμενο,  δηλαδή  έντυπα  με  αμιγώς  τεχνικά

χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια.
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Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία

καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF. 

Έως την  ημέρα  και  ώρα  αποσφράγισης  των προσφορών  προσκομίζονται  με  ευθύνη  του  οικονομικού

φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται

ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της

ηλεκτρονικής  προσφοράς  του,  τα  οποία  απαιτείται  να  προσκομισθούν  σε  πρωτότυπη  μορφή. Τέτοια

στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά,

άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, 

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες

και  φορείς  της  περίπτωσης  α  της  παρ.  2  του  άρθρου 11  του ν.  2690/1999 ή  δεν  συνοδεύονται  από

υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική

θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο. 

Σε  περίπτωση  μη  υποβολής  ενός  ή  περισσότερων  από  τα  ως  άνω  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  που

υποβάλλονται  σε  έντυπη  μορφή,  πλην  της  πρωτότυπης  εγγύησης  συμμετοχής,  η  αναθέτουσα  αρχή

δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961,

που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην

ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με

Apostille  ή  Προξενική  Θεώρηση)  αλλοδαπά  δημόσια  έγγραφα  όταν  καλύπτονται  από  διμερείς  ή

πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ

Ελλάδας  και  Κύπρου  –  05.03.1984»  (κυρωτικός  ν.1548/1985,  «Σύμβαση  περί  απαλλαγής  από  την

επικύρωση  ορισμένων  πράξεων  και  εγγράφων  –  15.09.1977»  (κυρωτικός  ν.4231/2014)).  Επίσης

απαλλάσσονται  από  την  απαίτηση  επικύρωσης  ή  παρόμοιας  διατύπωσης  δημόσια  έγγραφα  που

εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση

των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό

ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη

της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.

Επίσης,  γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  εγγράφων  που  έχουν  εκδοθεί  από

αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β

του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το

άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.
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Οι  πρωτότυπες  εγγυήσεις  συμμετοχής,  πλην  των  εγγυήσεων  που  εκδίδονται  ηλεκτρονικά,

προσκομίζονται,  με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο

αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το

αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της

παρούσας,  άλλως  η  προσφορά  απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη,  μετά  από  γνώμη  της  Επιτροπής

Διαγωνισμού.  

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου  

στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε  με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί

αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο

αποδεικνύεται  με  την  επίκληση  του  αριθμού  πρωτοκόλλου  ή  την  προσκόμιση  του  σχετικού

αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση.

Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς,  ο

οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο

πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των

προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης

(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει

την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση

της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  την  συμμετοχή  των  προσφερόντων  στη  διαγωνιστική  διαδικασία

περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: 

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του

ν.  4412/2016 και  τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός  φορέας  δύναται να

διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, 

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5

και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.  

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της

παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα  αυτής. 

Η  συμπλήρωσή  του  δύναται  να  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  του  υποσυστήματος  Promitheus ESPDint,

προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www  .  promitheus  .  gov  .  gr  ) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής

συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για
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αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό  αρχείο  με  μορφότυπο XML που αποτελεί

επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης.

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη

δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε ψηφιακά

υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF.

[Αναλυτικές  οδηγίες  και  πληροφορίες  για  το  θεσμικό  πλαίσιο,  τον  τρόπο  χρήσης  και  συμπλήρωσης

ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ και της χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint είναι αναρτημένες σε σχετική

θεματική ενότητα στη Διαδικτυακή Πύλη (www  .  promitheus  .  gov  .  gr  ) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.]

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί

από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος  I της

με  αριθμ  120/2022  Διακήρυξης,  περιγράφοντας  ακριβώς  πώς  οι  συγκεκριμένες  απαιτήσεις  και

προδιαγραφές πληρούνται.  Περιλαμβάνει  ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά,  βάσει  των οποίων θα

αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα

αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.

Ο  επιμέρους  φάκελος  της  τεχνικής  προσφοράς  θα  περιέχει  τα  παρακάτω  στοιχεία  ψηφιακά

υπογεγραμμένα:

1. Πίνακα περιεχομένων (ευρετήριο) με τα στοιχεία του φακέλου τεχνικής προσφοράς.

2. Πλήρη αναλυτική «Τεχνική Περιγραφή» στην ελληνική γλώσσα για τον προσφερόμενο εξοπλισμό.

3. Πλήρες «ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» το οποίο είναι προτυπωμένο και περιέχεται στο Παράρτημα ΙΙ

της παρούσης διακήρυξης. 

Το φύλλο συμμόρφωσης έχει αναρτηθεί και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου .doc, στη διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης. Ο διαγωνιζόμενος

οφείλει  να  συμπληρώσει  όλα  τα  πεδία  των  στηλών  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ  και  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  του

ΦΥΛΛΟΥ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  όπου  αντίστοιχα  :  α)  θα  απαντήσει  αναλυτικά

ακολουθώντας  την  σειρά  και  συμπληρώνοντας  όλα  τα  αντίστοιχα  πεδία  της  στήλης  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  με

αναλυτική περιγραφή, πληρότητα και τεκμηρίωση και ιδίως στα σημεία του εκείνα που αναγράφεται «να

δοθεί», «να αναφερθεί», «να δοθούν τιμές προς αξιολόγηση», «να δοθούν χαρακτηριστικά» κλπ ώστε να

γίνει πλήρης αξιολόγηση από την Αναθέτουσα Αρχή και β) θα συμπληρώσει όλα τα αντίστοιχα πεδία της

στήλης ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ όπου θα αναφέρει την  σελίδα / σελίδες  του φακέλου τεχνικής προσφοράς όπου

ανευρίσκεται  η  αντίστοιχη  αναλυτική  περιγραφή  και  η  τεκμηρίωση.  Στις  τεχνικές  προδιαγραφές του

αναλυτικού φύλλου συμμόρφωσης, να υπάρχουν οι αντίστοιχες παραπομπές στα πρωτότυπα prospectus

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Σελίδα 40

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




του κατασκευαστικού οίκου ή και σε επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου όπως product data,

manual κλπ., τα οποία να είναι πλήρη και όχι αποσπασματικά.

Περισσότερες οδηγίες συμπλήρωσης του Φύλλου Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών δίδονται στο

Παράρτημα ΙΙ της παρούσης διακήρυξης.

4. Επίσημα τεχνικά φυλλάδια. 

Μετά από το Φύλλο Συμμόρφωσης, ο προσφέρων πρέπει να επισυνάψει τα απαραίτητα prospectus, τεχνι-

κά φυλλάδια κατασκευαστών, αναλυτικές τεχνικές περιγραφές του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης

και λειτουργίας, αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης, οδηγίες και εγχειρίδια χρήσεως,

συνοδευτικά τεχνικά ή / και κατασκευαστικά σχέδια, service manuals, κατάλληλα σχήματα, εικόνες, φωτο-

γραφίες, πιστοποιητικά, CD, δικαιολογητικά και ότι άλλο τεκμηριωτικό στοιχείο διαθέτει που αποδεικνύει

την συμμόρφωση του προσφερόμενου εξοπλισμού με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και με

τις λοιπές υποχρεώσεις και όρους, ώστε να είναι εύκολη η αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή. 

5. Πλήρες εγχειρίδιο με σαφείς οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας του μητρικού κατασκευαστικού οί-

κου (Operation Manuals) με αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιών για

όλες τις αντίστοιχες εφαρμογές στην Ελληνική γλώσσα ή/και Αγγλική.

6. Έγγραφη δήλωση, στην οποία οι διαγωνιζόμενοι αναφέρουν τη χώρα παραγωγής του προσφερόμε-

νου προϊόντος, την επιχειρηματική μονάδα (εργοστάσιο) στο οποίο θα κατασκευάσουν τον προσφερόμενο

εξοπλισμό καθώς και τον τόπο εγκατάστασης του. Εάν οι διαγωνιζόμενοι δεν θα κατασκευάσουν το προ-

σφερόμενο είδος μερικά ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκ-

πρόσωπου του κατασκευαστικού οίκου προς το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα

γίνει από τον ίδιο τον κατασκευαστικό οίκο (στον οποίο ανήκει ή ο οποίος εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά

τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος) και ότι ο κατασκευαστικός οίκος έχει αποδεχθεί έναντι

τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον ανάδοχο υπέρ του

οποίου έγινε η αποδοχή. 

7. Πλήρες αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης,  εφόσον και όπως αυτό ζητείται στις τεχνικές προδια-

γραφές του κάθε μηχανήματος στο Παράρτημα I της παρούσης Διακήρυξης: δομή και πληρότητα εκπαί-

δευσης, προσφερόμενα βοηθήματα, προτεινόμενη διάρκεια εκπαίδευσης και αριθμός ατόμων που προ-

τείνεται να εκπαιδευτούν, πιθανή πρόταση για περισσότερες της μιας εκπαιδεύσεις σε προσωπικό (χρή-

στες) του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, εντός του χρονικού διαστήματος από τη λήξη της προτεινόμενης περιόδου εγγύ-

ησης καλής λειτουργίας, μέχρι τη λήξη του διαστήματος των δέκα ετών από την οριστική παραλαβή των
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μηχανημάτων. Επισημαίνεται ότι για το είδος με Α/Α 1. Ψηφιακό Φορητό Ακτινοσκοπικό του Πίνακα 1.

ανωτέρω, ο προμηθευτής υποχρεούται να συνυποβάλλει με ποινή αποκλεισμού, οπωσδήποτε με την προ-

σφορά του, πλήρες αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους χρήστες (ιατρούς –τεχνολόγους κ.λπ.)

όπως και για τους τεχνικούς του  τμήματος  Bιοϊατρικής Τεχνολογίας, ως και αντίγραφο των αναγκαίων

βοηθημάτων ή πινάκων στην Ελληνική γλώσσα, όπου θα αναφέρεται ο χρόνος, ο τόπος και η διάρκεια της

εκπαίδευσης. Ο προμηθευτής πρέπει να είναι εκπαιδευμένος ως προς το προσφερόμενο είδος και ικανός

για την τεχνική του υποστήριξη και συντήρησή του.

Για  να  τεκμηριώσει  τα  άνω  ο  διαγωνιζόμενος  υποχρεούται  να  δηλώσει  ότι  μπορεί  να  διαθέσει  στην

Ελλάδα  κατάλληλα  εκπαιδευμένο  προσωπικό  (πέραν  και  ανεξάρτητα  του  αντίστοιχου  τεχνικού

προσωπικού για παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, συντήρησης, κλπ) για την επίδειξη – εκπαίδευση του

προσωπικού του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ τόσο επί της λειτουργίας του μηχανήματος όσο και επί των δυνατοτήτων

αποτελεσματικότερης και επωφελέστερης εκμετάλλευσης και ανάπτυξης της απόδοσής του, ποιοτικής και

ποσοτικής. 

Το  υπόψη  εκπαιδευτικό  προσωπικό,  θα  αναφερθεί  σε  χωριστές  εκθέσεις  με  τον  αντίστοιχο  χρόνο

ενασχόλησής  τους,  τα  προσόντα,  την  εκπαίδευση  κλπ  ενώ  θα  συνυποβληθεί  με  το  πρόγραμμα

εκπαίδευσης και σχετικό πιστοποιητικό ειδικής προς τούτο εκπαίδευσης και αντίστοιχης εξουσιοδότησης

από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί

ορίζονται  στην  Οδηγία  93/42/EEC,  ώστε  να  τεκμηριώνεται  η  καταλληλότητά  του,  για  την  πλήρη

εκπαίδευση  ιατρών  /  χειριστών  /  τεχνικών  επί  της  λειτουργίας  των  μηχανημάτων  και  της  πλήρους

εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων των ειδών. Πέραν τούτου, ο ανάδοχος υποχρεούται, άνευ πρόσθετης

αμοιβής, να επαναλάβει την ως άνω εκπαίδευση για το ίδιο διάστημα τουλάχιστον, όταν και εάν αυτό

ζητηθεί  από  το  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ,  μέσα  στην  διάρκεια  της  προτεινόμενης  περιόδου  εγγύησης  καλής

λειτουργίας.  

Τέλος,  στο  εν  λόγω  πρόγραμμα  εκπαίδευσης,  ο  διαγωνιζόμενος  πρέπει  να  περιλάβει  και  υπεύθυνη

δήλωση  ότι  αποδέχεται,  εντός  του  χρονικού  διαστήματος  από  τη  λήξη  της  προτεινόμενης  περιόδου

εγγύησης καλής λειτουργίας μέχρι τη λήξη του διαστήματος των δέκα ετών από την οριστική παραλαβή

του μηχανήματος, να παράσχει επί πλέον μία τουλάχιστον ανάλογη εκπαίδευση ύστερα από αίτημα του

φορέα χωρίς την καταβολή πρόσθετης αμοιβής για τυχόν επανάληψη της εκπαίδευσης μεταγενέστερα,

προς εκπαίδευση νέου προσωπικού.

Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος δεν διαθέτει το ως άνω προσωπικό, πρέπει στον παρόντα επί μέρους

φάκελο  τεχνικής  προσφοράς  του  να  υπάρχει  έγγραφο  του  κατασκευαστή  ή  του  εξουσιοδοτημένου

αντιπροσώπου  του  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση  όπως  αυτοί  ορίζονται  στην  Οδηγία  93/42/EEC,  ότι  η

εκπαίδευση θα γίνει από δικό του εξειδικευμένο προσωπικό στην Ελληνική γλώσσα και με τους όρους που

αναφέρονται στο παρόν εδάφιο.
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8. Έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρω-

παϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, (με επίσημη μετάφραση – επικύρωση σε περί-

πτωση που πρόκειται για αλλοδαπό κατασκευαστή) για τη δέσμευση εξασφάλισης και διάθεσης ανταλ-

λακτικών καθώς και των αντιστοίχων κατάλληλων υλικών για την πλήρη λειτουργία και απόδοση του εξο-

πλισμού για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή αυτού, ακόμα και στις περιπτώσεις :

α) διακοπής της συνεργασίας του προμηθευτή με τον κατασκευαστή και β) διακοπής της λειτουργίας του

προμηθευτή. Για περιπτώσεις κατασκευαστών οι οποίοι χρησιμοποιούν υποσυστήματα άλλων κατασκευα-

στικών οίκων, αρκεί η δήλωση του κατασκευαστή του τελικού προϊόντος και δεν απαιτούνται οι δηλώσεις

περί διάθεσης ανταλλακτικών των κατασκευαστικών οίκων των διαφόρων υποσυστημάτων. Επισημαίνεται

ότι είναι στην ευχέρεια των υποψηφίων να προσφέρουν δέσμευση εξασφάλισης και διάθεσης ανταλλα-

κτικών  καθώς και των αντιστοίχων κατάλληλων υλικών για την πλήρη λειτουργία και απόδοση του συ-

γκροτήματος  με αντίστοιχη  βεβαίωση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του

στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, μεγαλύτερη των 10 ετών από την

οριστική παραλαβή του μηχανήματος. Επισημαίνεται ότι για το είδος με Α/Α 1. Ψηφιακό Φορητό Ακτινο-

σκοπικό του Πίνακα 1. ανωτέρω και σε περίπτωση αφαίρεσης της εξουσιοδότησης του κατασκευαστικού

οίκου ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προς τον προμηθευτή, για πα-

ροχή ανταλλακτικών - συντηρήσεων - τεχνικής υποστήριξης - εγγυήσεων κλπ. και εντός της απαιτούμενης

δεκαετίας,  θα πρέπει να κατατεθεί  βεβαίωση δέσμευσης  του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου

αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για την συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία του συγκροτήμα-

τος, µε τους ίδιους ζητούμενους όρους (και την προσφορά του προμηθευτή) μέχρις συμπλήρωσης της δε-

καετίας τουλάχιστον.

Προσφορά στην οποία δηλώνεται δέσμευση εξασφάλισης και διάθεσης ανταλλακτικών καθώς και των 

αντιστοίχων κατάλληλων υλικών για την πλήρη λειτουργία και απόδοση του εξοπλισμού μικρότερη των

δέκα (10) ετών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής αυτού, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

9. Λίστα με όλα τα απαραίτητα υλικά για τη λειτουργία, συντήρησή και επισκευή του.

10. Έγγραφη δήλωση  για την προτεινόμενη  διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας  από

την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του μηχανήματος. Επισημαίνεται ότι είναι στην ευχέρεια των υπο-

ψηφίων να προσφέρουν περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας μεγαλύτερη της ελάχιστης ζητούμενης από

τις τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος από την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού. Σε περίπτωση

προσφοράς της εγγύησης καλής λειτουργίας πέραν της ζητούμενης εγγύησης καλής λειτουργίας, η σχετική

πέραν της ζητούμενης επιβεβαίωση θα γίνεται με έγγραφη δέσμευση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδο-
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τημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, και

οπωσδήποτε με ειδική αναφορά για τον αντίστοιχο διαγωνισμό ή την επανάληψη του.

Προσφορά στην οποία δηλώνεται περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας μικρότερη από αυτή του ορίζε-

ται στις τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος και από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του,

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

11. Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο παράδοσης του ζητούμενου εξοπλισμού.

12.Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να συνυποβάλλουν στον επιμέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς όλα τα

αναγκαία στοιχεία για τη διασφάλιση των συνθηκών κανονικής εγκατάστασης του εξοπλισμού που προ-

σφέρουν, σε πλήρη λειτουργία, ως και γενικά σχέδια (εφ’ όσον απαιτούνται για το προσφερόμενο είδος).

Τα στοιχεία αυτά θα αφορούν και θα αναφέρουν τις απαραίτητες εγκαταστάσεις, υποδομή και εξοπλισμό

των χώρων του κτιρίου που θα υποδεχθεί την εγκατάσταση του μηχανήματος, ως και όλα τα αναγκαία τε-

χνικά στοιχεία (βάρη, ενδεικτική διάταξη με διαστάσεις των καθέκαστα επί μέρους συσκευών, διαστάσεις

και διαδρομές καναλιών, ισχύ, χαρακτηριστικά θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας χώρων κλπ. 

13.Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την τεχνική προσφορά του διαγωνιζόμενου

και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα

κριτήρια αξιολόγησης.

14.Πίνακες οικονομικής προσφοράς ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΕΣ, σύμφωνα με τους πίνακες οικονομικής προσφοράς στο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της παρούσης διακήρυξης. Επισημαίνεται ότι στην τεχνική προσφορά επί ποινή απόρρι-

ψης, δεν αναφέρονται οικονομικά στοιχεία.

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

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, και

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα IV της παρούσης διακήρυξης. 

Οι οικονομικές προσφορές υποβάλλονται ξεχωριστά ανά προσφερόμενο είδος.

Στην οικονομική προσφορά πρέπει να συμπεριληφθεί και ο επίσημος τιμοκατάλογος ανταλλακτικών του

εξοπλισμού σε ευρώ για τον εξοπλισμό/μηχανήματα που περιλαμβάνονται στο προσφερόμενο είδος.

Τιμές

Η τιμή του προς προμήθεια εξοπλισμού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα και θα πρέπει  να αναγράφεται

αριθμητικά και ολογράφως που υπερισχύει σε περίπτωση ασυμφωνίας με την αριθμητική τιμή.
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Αν  στο  ηλεκτρονικό  σύστημα  δεν  μπορεί  να  αποτυπωθεί  αναλυτικά  η  οικονομική  προσφορά,  ο

προσφέρων  θα  επισυνάψει  στον  (υπο)φάκελο  “οικονομική  προσφορά”  την  ηλεκτρονική  οικονομική

προσφορά  του  ηλεκτρονικά  υπογεγραμμένη  και  τα  σχετικά  ηλεκτρονικά  αρχεία  (σύμφωνα  με  το

υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα IV της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης..

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

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 καθορίζεται

σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη

του  άρθρου  102  του  ν.  4412/2016  και  γ)  η  τιμή  υπερβαίνει  τον  προϋπολογισμό  της  σύμβασης  που

καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο 1.3 της παρούσας διακήρυξης. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12 μηνών

από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

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

κανονική.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα

αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με

τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  72  παρ.  1  του  ν.  4412/2016  και  την  παράγραφο  2.2.2.  της  παρούσας,  κατ'

ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.  Σε περίπτωση

αιτήματος  της  αναθέτουσας  αρχής  για  παράταση  της  ισχύος  της  προσφοράς,  για  τους  οικονομικούς

φορείς,  που  αποδέχτηκαν  την  παράταση,  πριν  τη  λήξη  ισχύος  των  προσφορών  τους,  οι  προσφορές

ισχύουν και τους δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

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
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ανώτατου  ορίου  παράτασης  της  προσφοράς  τους  είτε  όχι.  Στην  τελευταία  περίπτωση,  η  διαδικασία

συνεχίζεται με όσους παρατείνουν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η

αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί

το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη

διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών

H αναθέτουσα  αρχή  με  βάση  τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  και  της  αξιολόγησης  των  προσφορών,

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α)  η  οποία  αποκλίνει  από  απαράβατους  όρους  περί  σύνταξης  και  υποβολής  της  προσφοράς,  ή  δεν

υποβάλλεται  εμπρόθεσμα  με  τον  τρόπο  και  με  το  περιεχόμενο  που  ορίζεται  στην  παρούσα  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 προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,

β)  η  οποία  περιέχει  ατελείς,  ελλιπείς,  ασαφείς  ή  λανθασμένες  πληροφορίες  ή  τεκμηρίωση,

συμπεριλαμβανομένων  των  πληροφοριών  που  περιέχονται  στο  ΕΕΕΣ,  εφόσον  αυτές  δεν  επιδέχονται

συμπλήρωσης,  διόρθωσης,  αποσαφήνισης  ή  διευκρίνισης  ή,  εφόσον  επιδέχονται,  δεν  έχουν

αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102

του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης,

γ)  για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις,  εντός της προκαθορισμένης

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της

παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο

περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 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. 

στ) η οποία είναι υπό αίρεση,

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 
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η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την

κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή

το κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε

σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016,

θ)  εφόσον  διαπιστωθεί  ότι  είναι  ασυνήθιστα  χαμηλή  διότι  δε  συμμορφώνεται  με  τις  ισχύουσες

υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,

ια)  η  οποία  παρουσιάζει  ελλείψεις  ως  προς  τα  δικαιολογητικά  που  ζητούνται  από  τα  έγγραφα  της

παρούσας  διακήρυξης,  εφόσον  αυτές  δεν  θεραπευτούν  από  τον  προσφέροντα  με  την  υποβολή  ή  τη

συμπλήρωσή τους,  εντός  της  προκαθορισμένης  προθεσμίας,  σύμφωνα με  τα άρθρα  102 και  103  του

ν.4412/2016,

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό

ανάδοχο,  δεν  αποδεικνύεται  η  μη  συνδρομή  των  λόγων  αποκλεισμού  της  παραγράφου  2.2.3  της

παρούσας  ή η  πλήρωση μιας  ή  περισσότερων από τις  απαιτήσεις  των κριτηρίων ποιοτικής  επιλογής,

σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής,

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα

στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι

έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.
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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,  ήτοι  η  επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης,  εφεξής  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:

1. Ηλεκτρονική  Αποσφράγιση  του  (υπό)φακέλου  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-Τεχνική

Προσφορά»  και  του  (υπό)φακέλου  «Οικονομική  Προσφορά»,  την  11-01-2022  και  ώρα  12η

μεσημβρινή. 

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της

Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

3.1.2.1 Μετά  την  κατά  περίπτωση  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  προσφορών  η  Αναθέτουσα  Αρχή

προβαίνει  στην  αξιολόγηση  αυτών,  μέσω  των  αρμόδιων  πιστοποιημένων  στο  ΕΣΗΔΗΣ  οργάνων  της,

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Η  αναθέτουσα  αρχή,  τηρώντας  τις  αρχές  της  ίσης  μεταχείρισης  και  της  διαφάνειας,  ζητά  από  τους

προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται

είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν

συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις

σχετικές  πληροφορίες  ή τεκμηρίωση,  εντός προθεσμίας όχι  μικρότερης των δέκα (10)  ημερών και  όχι

μεγαλύτερης  των  είκοσι  (20)  ημερών  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  σε  αυτούς  της  σχετικής

πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν

τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων

είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής

προθεσμίας  παραλαβής  προσφορών.  Τα ανωτέρω ισχύουν  κατ΄  αναλογίαν  και  για  τυχόν  ελλείπουσες

δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα.

Ειδικότερα :

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την

παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης συμμετοχής ηλε-
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κτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της

έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού

συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.  

Στη συνέχεια εκδίδεται  από την αναθέτουσα αρχή απόφαση,  με την οποία επικυρώνεται  το ανωτέρω

πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση

οποιασδήποτε  άλλης  απόφασης  σχετικά  με  την  αξιολόγηση  των  προσφορών  της  οικείας  διαδικασίας

ανάθεσης  σύμβασης  και  κοινοποιείται  σε  όλους  τους  προσφέροντες,  μέσω  της  λειτουργικότητας  της

«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο

3.4 της παρούσας.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές

επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των

δικαιολογητικών συμμετοχής και εν  συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφε-

ρόντων  των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους

όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των

προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής

και των τεχνικών προσφορών.

γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των

προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά,

συντάσσει  πρακτικό  στο  οποίο  καταχωρίζονται  οι  οικονομικές  προσφορές  κατά  σειρά  μειοδοσίας  και

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, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»

του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην

προσφορά  τους,  εντός  αποκλειστικής  προθεσμίας,  κατά  ανώτατο  όριο  είκοσι  (20)  ημερών  από  την

κοινοποίηση  της  σχετικής  πρόσκλησης.  Στην  περίπτωση  αυτή  εφαρμόζονται  τα  άρθρα  88  και  89  ν.

4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της

τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.  [Σε κάθε περίπτωση η

κρίση  της  Α.Α.  σχετικά  με  τις  ασυνήθιστα  χαμηλές  προσφορές  και  την  αποδοχή  ή  όχι  των  σχετικών

εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην κατωτέρω ενιαία απόφαση]
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Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του

Διαγωνισμού  και  παρουσία  των  οικονομικών  φορέων  που  υπέβαλαν  τις  ισότιμες  προσφορές.  Τα

αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση.

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά

εκδίδεται απόφαση για τα  αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής»,

«Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω

της  λειτουργικότητας  της  «Επικοινωνίας»  του  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  στο  ΕΣΗΔΗΣ,  τον  πρώτο  σε

κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει

τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της

παρούσας,  περί  πρόσκλησης  για  υποβολή  δικαιολογητικών.  Η  απόφαση  έγκρισης  των  πρακτικών  δεν

κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.

3.2 Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου  -

Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση

στον  προσφέροντα,  στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση  («προσωρινό  ανάδοχο»),  μέσω της

λειτουργικότητας  της  «Επικοινωνίας»  του  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  στο  ΕΣΗΔΗΣ,  και  τον  καλεί  να

υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης

σε  αυτόν,  τα  αποδεικτικά  έγγραφα  νομιμοποίησης  και  τα  πρωτότυπα  ή  αντίγραφα  όλων  των

δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά

στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και

για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από

αυτόν  σε  μορφή  ηλεκτρονικών  αρχείων  με  μορφότυπο PDF,  σύμφωνα  με  τα  ειδικώς  οριζόμενα  στην

παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας.

Εντός  της  προθεσμίας  υποβολής  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  και  το  αργότερο  έως  την  τρίτη

εργάσιμη  ημέρα  από  την  καταληκτική  ημερομηνία  ηλεκτρονικής  υποβολής  των  δικαιολογητικών

κατακύρωσης,  προσκομίζονται  με  ευθύνη του οικονομικού φορέα,  στην αναθέτουσα αρχή,  σε έντυπη

μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και

ως  παραλήπτης  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού,  τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά,  τα  οποία  απαιτείται  να

προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα

στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5. 
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Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, η

αναθέτουσα  αρχή καλεί  τον  προσωρινό  ανάδοχο να προσκομίσει  τα  ελλείποντα δικαιολογητικά ή  να

συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102 του ν.

4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του

ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  στο  ΕΣΗΔΗΣ,  προς  την  αναθέτουσα  αρχή,  για  παράταση  της  ως  άνω

προθεσμίας,  συνοδευόμενο  από  αποδεικτικά  έγγραφα  περί  αίτησης  χορήγησης  δικαιολογητικών

προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής

αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός

ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή

δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη

υποβληθέντων  δικαιολογητικών,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  102  του  ν.  4412/2016,  ως  ανωτέρω

προβλέπεται.  Η  παρούσα  ρύθμιση  εφαρμόζεται  αναλόγως  και  όταν  η  αναθέτουσα  αρχή  ζητήσει  την

προσκόμιση  των  δικαιολογητικών  κατά  τη  διαδικασία  αξιολόγησης  των  προσφορών  ή  αιτήσεων

συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της

παρ.  5  του  άρθρου  79   του  ν.  4412/2016,  τηρουμένων  των  αρχών  της  ίσης  μεταχείρισης  και  της

διαφάνειας.

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 (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά

αποδεικτικά στοιχεία , 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  αποδεικνύεται  η  μη

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση

μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους

2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας. 

Σε  περίπτωση  έγκαιρης  και  προσήκουσας  ενημέρωσης  της  αναθέτουσας  αρχής  για  μεταβολές  στις

προϋποθέσεις,  τις  οποίες  ο  προσωρινός  ανάδοχος  είχε  δηλώσει  με το  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έγγραφο

Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά

την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ

της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 
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Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση  ή δεν προσκομίσει  ένα ή

περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε

μία  από τις  καταστάσεις  της  παραγράφου  2.2.3  της  παρούσας  διακήρυξης  και  β)  πληροί  τα  σχετικά

κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί 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 από την

Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με

όσα  ορίζονται  ανωτέρω  (παράγραφος  3.1.2.1.)  και  τη  διαβίβασή  του  στο  αποφαινόμενο  όργανο  της

αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση

της διαδικασίας. 

 3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής

επικυρώνονται  με  την  απόφαση  κατακύρωσης,  στην  οποία  ενσωματώνεται  η  απόφαση  έγκρισης  των

πρακτικών  των  περ.  α  &  β  της  παρ.  2  του  άρθρου  100  του  ν.  4412/2016  (περί  αξιολόγησης  των

δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).   

Η  αναθέτουσα  αρχή  κοινοποιεί,  μέσω  της  λειτουργικότητας  της  «Επικοινωνίας»,  σε  όλους  τους

οικονομικούς  φορείς  που  έλαβαν  μέρος  στη  διαδικασία  ανάθεσης,  εκτός  από  όσους  αποκλείστηκαν

οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία

αναφέρονται  υποχρεωτικά οι  προθεσμίες  για  την  αναστολή της  σύναψης  σύμβασης,  σύμφωνα  με  τα

άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και

αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα

«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης

οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που

υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί

προδικαστική  προσφυγή  ενώπιον  της  ΑΕΠΠ,  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  3.4  της  παρούσας.  Δεν

επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.

3.3.2.  Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται  οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις

σωρευτικά:

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί

οριστικά, 
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β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλ-

θει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε περίπτωση

άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επι-

φύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο τελευταίο εδάφιο της παρ.

4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016,

γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα

324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται,

και  

δ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική πρόσκλη-

ση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο  άρθρο 79Α του ν. 4412/2016,

στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του

άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προ-

δικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την ανα-

θέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση

ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο,

μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει

για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση

της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης

του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα

προθεσμία,  με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας,  κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει

υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται  η ίδια, ως άνω

διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική

άποψη  προσφορά.  Αν  κανένας  από  τους  προσφέροντες  δεν  προσέλθει  για  την  υπογραφή  του

συμφωνητικού,  η  διαδικασία  ανάθεσης  ματαιώνεται  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  3.5  της  παρούσας

διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την

καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός

χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την

επιφύλαξη της ύπαρξης  επιτακτικού λόγου δημόσιου  συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας

βίας,  ο  ανάδοχος  δικαιούται  να  απέχει  από  την  υπογραφή  του  συμφωνητικού,  χωρίς  να  εκπέσει  η

εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198

ΑΚ.
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Προέγκριση της Σύμβασης 

Σε κάθε περίπτωση η Σύμβαση πριν υπογραφεί πρέπει να τύχει της προέγκρισης της Ειδικής Υπηρεσίας

Διαχείρισης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α΄265).

Προς  τούτο,  το  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  αποστέλλει  το  σχέδιο  Σύμβασης  με  συμπληρωμένα  τα  κενά  του  και

συνοδευόμενο από τον φάκελο με τα απαραίτητα για την εξέταση της νομιμότητας της διαδικασίας

ανάθεσης  έγγραφα  στην  Ειδική  Υπηρεσία  Διαχείρισης  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  για  την

σύμφωνη  γνώμη,  η  οποία  αποτελεί  και  όρο  για  την  χρηματοδότηση  της  πράξης.  Το  αναλυτικό

περιεχόμενο του φακέλου αυτού αποτυπώνεται στον Οδηγό Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του

ΥΠΟΙΟ / Γεν Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης.

Ομοίως προέγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πρέπει να

λάβει  και  κάθε  πιθανή τροποποίηση  της  Σύμβασης,  η  οποία  οδηγεί  σε  ουσιώδη  τροποποίηση  της

πράξης (άρθρο 1.2).

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική Δικαστική Προστασία

Α.  Κάθε  ενδιαφερόμενος,  ο  οποίος  έχει  ή  είχε  συμφέρον  να  του  ανατεθεί  η  συγκεκριμένη  δημόσια

σύμβαση  και  έχει  υποστεί  ή  ενδέχεται  να  υποστεί  ζημία  από  εκτελεστή  πράξη  ή  παράλειψη  της

αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των

δημοσίων  συμβάσεων,  έχει  δικαίωμα  να  προσφύγει  στην  ανεξάρτητη  Αρχή  Εξέτασης  Προδικαστικών

Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ.

39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής,

προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε  περίπτωση  προσφυγής  κατά  πράξης  της  αναθέτουσας  αρχής,  η  προθεσμία  για  την  άσκηση  της

προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλομένης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό

φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 

(β)  δεκαπέντε  (15)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλομένης  πράξης  σε  αυτόν  αν

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  

(γ)  δέκα (10) ημέρες από την πλήρη,  πραγματική  ή τεκμαιρόμενη,  γνώση της πράξης  που βλάπτει  τα

συμφέροντα  του  ενδιαφερόμενου  οικονομικού  φορέα.  Ειδικά  για  την  άσκηση  προσφυγής  κατά

προκήρυξης,  η  πλήρης  γνώση  αυτής  τεκμαίρεται  μετά  την  πάροδο  δεκαπέντε  (15)  ημερών  από  τη

δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
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Σε  περίπτωση παράλειψης  που αποδίδεται  στην αναθέτουσα  αρχή,  η  προθεσμία για  την  άσκηση της

προδικαστικής  προσφυγής  είναι  δεκαπέντε  (15)  ημέρες  από  την  επομένη  της  συντέλεσης  της

προσβαλλομένης παράλειψης.

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την

επομένη της ημέρας  της  προαναφερθείσας  κατά περίπτωση κοινοποίησης  ή γνώσης και  λήγουν όταν

περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν

περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59.

Η  προδικαστική  προσφυγή  συντάσσεται  υποχρεωτικά  με  τη  χρήση  του  τυποποιημένου  εντύπου  του

Παραρτήματος  Ι  του  π.δ/τος  39/2017  και  κατατίθεται  ηλεκτρονικά  μέσω  της  λειτουργικότητας

«Επικοινωνία»  στην  ηλεκτρονική  περιοχή  του  συγκεκριμένου  διαγωνισμού,  επιλέγοντας  την  ένδειξη

«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης  της  προδικαστικής  προσφυγής  κατατίθεται  παράβολο  από  τον

προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 .

Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της

προσφυγής  του,  β)  όταν  η  αναθέτουσα  αρχή  ανακαλεί  την  προσβαλλόμενη  πράξη  ή  προβαίνει  στην

οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση

παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της

προσφυγής. 

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της

σύμβασης  επί  ποινή  ακυρότητας,  η  οποία  διαπιστώνεται  με  απόφαση  της  ΑΕΠΠ  μετά  από  άσκηση

προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη

η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την

επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν.

4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017. 

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται  στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της

παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή,

μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»  : 

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε

ενδιαφερόμενο  τρίτο,  ο  οποίος μπορεί  να θίγεται  από την  αποδοχή της προσφυγής,  προκειμένου  να

ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη

διαδικασία  εξέτασης  της  προσφυγής,  για  τη  διατήρηση  της  ισχύος  της  προσβαλλομένης  πράξης,

προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.
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β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη

φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση

Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική

ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλομένης με την προδικαστική προσφυγή

πράξης.

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη

συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη

ημέρα από την κατάθεσή τους.

δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του

ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής .

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων

της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών

πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής .

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο  εφαρμοζόμενων αναλογικά των

διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της

ενώπιον του αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης

της προδικαστικής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π.. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει

και  η  αναθέτουσα αρχή,  αν η Α.Ε.Π.Π.  κάνει  δεκτή την προδικαστική προσφυγή,  αλλά και  αυτός του

οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή. Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως

συμπροσβαλλόμενες  και  όλες  οι  συναφείς  προς  την  ανωτέρω  απόφαση  πράξεις  ή  παραλείψεις  της

αναθέτουσας  αρχής,  εφόσον  έχουν  εκδοθεί  ή  συντελεστεί  αντιστοίχως  έως  τη  συζήτηση  της  ως  άνω

αίτησης στο Δικαστήριο. 

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική
προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π.  ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της.  Η
αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να
προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι
οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της
απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης
δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου.

Αντίγραφο της αίτησης  με  κλήση κοινοποιείται  με  τη  φροντίδα του αιτούντος  προς  την  Α.Ε.Π.Π.,  την
αναθέτουσα  αρχή,  αν  δεν  έχει  ασκήσει  αυτή  την  αίτηση,  και  προς  κάθε  τρίτο  ενδιαφερόμενο,  την
κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή
Τμήματος  έως  την  επόμενη  ημέρα  από  την  κατάθεση  της  αίτησης.  Ο  αιτών  υποχρεούται  επί  ποινή
απαραδέκτου  του  ενδίκου  βοηθήματος  να  προβεί  στις  παραπάνω  κοινοποιήσεις  εντός  αποκλειστικής
προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός
αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η
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παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της
ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των
διαδίκων.

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης
εντός  δύο  (2)  ημερών  από  την  κατάθεσή  της,  αλλιώς  λογίζεται  ως  απαράδεκτη.  Το  διατακτικό  της
δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την
προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων.

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη
σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή
της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών
από την άσκηση  της αίτησης,  εκτός εάν  με  την  προσωρινή  διαταγή ο  αρμόδιος  δικαστής  αποφανθεί
διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.  

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και
η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του
άρθρου 32 του π.δ. 18/1989. 

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης,
το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία
σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται
να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016.

Με  την  επιφύλαξη  των  διατάξεων  του  ν.  4412/2016,  για  την  εκδίκαση  των  διαφορών  του  παρόντος

άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989.

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  της  ως  άνω  Επιτροπής,  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. 

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη

υποβολής  προσφοράς  είτε  λόγω  απόρριψης  όλων  των  προσφορών,  καθώς  και  στην  περίπτωση  του

δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης.

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,

εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , β)

αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς

και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για

τον  οποίο  προορίζεται  το  υπό  ανάθεση  αντικείμενο,  γ)  αν  λόγω ανωτέρας  βίας,  δεν  είναι  δυνατή  η
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κανονική  εκτέλεση  της  σύμβασης,  δ)  αν  η  επιλεγείσα  προσφορά  κριθεί  ως  μη  συμφέρουσα  από

οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών,

στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας

του περιβάλλοντος.
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, καλής λειτουργίας)

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης: 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο

72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της

σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και

κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού. 

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 V 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 οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης,

συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού

της αύξησης της αξίας της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από

τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο

φόρτωσης ή παράδοσης, για διάστημα ενός (1) μήνα.

Η/Οι  εγγύηση/εις  καλής  εκτέλεσης  επιστρέφεται/ονται  στο  σύνολό του/ς  μετά από  την  ποσοτική  και

ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή

υπάρχει  εκπρόθεσμη  παράδοση,  η  επιστροφή των εγγυήσεων  καλής  εκτέλεσης  γίνεται  μετά  από την

αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν τα αγαθά

είναι  διαιρετά  και  η  παράδοση  γίνεται,  σύμφωνα  με  τη  σύμβαση,  τμηματικά,  οι  εγγυήσεις  καλής

εκτέλεσης αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας

των αγαθών που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη

γνωμοδότηση  του  αρμόδιου  συλλογικού  οργάνου.  Εάν  στο  πρωτόκολλο  παραλαβής  αναφέρονται

παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά από

την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 
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4.1.2.  Εγγύηση καλής λειτουργίας

Απαιτείται η προσκόμιση «εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που

ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης

καλής λειτουργίας για τουλάχιστο δύο (2) χρόνια από την οριστική παραλαβή του. Το ύψος της «εγγύησης

καλής  λειτουργίας»  καθορίζεται  στο  τρία  τοις  εκατό  (3%)  της  εκτιμώμενης  αξίας  της  σύμβασης.  Η

επιστροφή της ανωτέρω εγγύησης λαμβάνει  χώρα μετά από την ολοκλήρωση της περιόδου εγγύησης

καλής λειτουργίας, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.6 της παρούσας.

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται  οι διατάξεις  του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντι -

κού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το

εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και

εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄  .  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βε-

βαιώνεται 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.

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, επι-

πλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή

της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του

άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των

υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων

παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ.

εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105   του ν. 4412/2016   και αποτελεί προϋπόθεση για

την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρε-

ου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παρα-

γράφου   7 του άρθρου 105   του ν. 4412/2016.  

4.3.3.   Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι :   

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά

και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, 
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β)  ότι  θα  δηλώσει  αμελλητί  στην  αναθέτουσα  αρχή,  από  τη  στιγμή  που  λάβει  γνώση,  οποιαδήποτε

κατάσταση  (ακόμη  και  ενδεχόμενη)  σύγκρουσης  συμφερόντων  (προσωπικών,  οικογενειακών,

οικονομικών,  πολιτικών  ή  άλλων  κοινών  συμφερόντων,  συμπεριλαμβανομένων  και  αντικρουόμενων

επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και

υπαλλήλων  ή  συνεργατών  τους  οποίους  απασχολεί  στην  εκτέλεση  της  σύμβασης  (π.χ.  με  σύμβαση

υπεργολαβίας)  και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται  καθ’  οιονδήποτε

τρόπο  στη  διαδικασία  εκτέλεσης  της  σύμβασης  ή/και  μπορούν  να  επηρεάσουν  την  έκβαση  και  τις

αποφάσεις  της  αναθέτουσας  αρχής  περί  την  εκτέλεσή  της,  οποτεδήποτε  και  εάν  η  κατάσταση  αυτή

προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. 

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα

μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται

σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του. 

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.  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. 
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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, 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 της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

Σε κάθε περίπτωση,  κάθε πιθανή τροποποίηση της  σύμβασης πρέπει  να τύχει  της  προέγκρισης  της

Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Μετά  τη  λύση  της  σύμβασης  λόγω  της  έκπτωσης  του  αναδόχου,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  203  του  ν.

4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους

της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο,

κατά  σειρά  κατάταξης  οικονομικό  φορέα  που  συμμετέχει  στην  παρούσα  διαδικασία  ανάθεσης  της

συγκεκριμένης σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με

τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτός είχε

υποβάλει  (ρήτρα  υποκατάστασης).  Η  σύμβαση  συνάπτεται  εφόσον  εντός  της  τεθείσας  προθεσμίας

περιέλθει  στην  αναθέτουσα  αρχή  έγγραφη  και  ανεπιφύλακτη  αποδοχή  της.  Η  άπρακτη  πάροδος  της

προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. 

4.6 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  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.

δ)  ο  ανάδοχος  καταδικαστεί  αμετάκλητα,  κατά τη διάρκεια  εκτέλεσης της σύμβασης,  για  ένα από τα

αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Σελίδα 62





ε)  ο  ανάδοχος  πτωχεύσει  ή  υπαχθεί  σε  διαδικασία  ειδικής  εκκαθάρισης  ή  τεθεί  υπό  αναγκαστική

διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή

αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους

όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί  να μην καταγγείλει  τη σύμβαση,  υπό την προϋπόθεση ότι  ο  ανάδοχος ο

οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι

είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη

συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

στ)  ο  ανάδοχος  παραβεί  αποδεδειγμένα  τις  υποχρεώσεις  του  που  απορρέουν  από  την  δέσμευση

ακεραιότητας της παρ. 4.3.3. της παρούσας.
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί στο 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. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 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 (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, 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  του

Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016

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).

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με  κάθε  πληρωμή  θα  γίνεται  η  προβλεπόμενη  από  την  κείμενη  νομοθεσία  παρακράτηση  φόρου

εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορ-

ρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογι-

κού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής):

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης,
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β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν

συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις

κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή

δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με

όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ, η

αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου

203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να

προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την

κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο

ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρα-

κτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της

σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του απο-

φαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον

ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση,

β) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προ-

μηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτο-

ντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα

που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του προηγούμε-

νου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προμηθευτεί τα

αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από τρίτο οικονομικό

φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη διαδικασία δια-

πραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του

ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Οπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή

προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμ-

φωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν.

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκ-

πτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο.
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ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκ-

πτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός φο-

ρέας.

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται  στην αναθέτουσα

αρχή από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,01. 

Ο καταλογισμός  του διαφέροντος επιβάλλεται  στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της ανα-

θέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και την

κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών που

δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. Για την

είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του

Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής.

γ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων

προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα

προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες

συμβάσεις. 

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, επιβάλλε-

ται πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθε-

σμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών,

χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που

παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας

αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικα-

τάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου

οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των

διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης -

παράδοσης.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα

μέλη της ένωσης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των

άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου -  Κυρώσεις),  6.1.  (Χρόνος παράδοσης υλικών),  6.4.
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(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση),  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

σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί

της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλε-

πόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016

οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως 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.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο

πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο

της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως

και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο

προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν.

4412/2016  και  την  παράγραφο  5.3  της  παρούσας,  διαφορετικά  η  προσφυγή  απορρίπτεται  ως

απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε

από  όλα  τα  μέλη  της.  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.
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σε χρονικό διάστημα   τεσσάρων   (  4  ) μηνών   από την  

υπογραφή της σύμβασης.

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

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, 

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής

μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και

εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, 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.

Στην  περίπτωση  παράτασης  του  συμβατικού  χρόνου  παράδοσης,  ο  χρόνος  παράτασης  δεν

συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Στην  περίπτωση  παράτασης  του  συμβατικού  χρόνου  παράδοσης  έπειτα  από  αίτημα  του  αναδόχου,

επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσης.

Με  αιτιολογημένη  απόφαση  του  αρμόδιου  αποφαινόμενου  οργάνου,  η  οποία  εκδίδεται  ύστερα  από

γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος

φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν

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

εμπρόθεσμη  παράδοση  των  συμβατικών  ειδών.  Στις  περιπτώσεις  μετάθεσης  του  συμβατικού  χρόνου

φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

Για  τη  μετάθεση  του  χρόνου  παράδοσης  απαιτείται  και  η  σύμφωνη  γνώμη  της    Ειδικής  Υπηρεσίας  

Διαχείρισης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  .  

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

λήξει  ο παραταθείς,  κατά τα ανωτέρω, χρόνος,  χωρίς να παραδοθεί  το υλικό,  ο ανάδοχος κηρύσσεται

έκπτωτος.

6.1.3. Ο  ανάδοχος υποχρεούται  να ειδοποιεί  την υπηρεσία που εκτελεί  την προμήθεια,  την αποθήκη

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

υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
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Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει

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

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

προσκομίστηκε.

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.2.1. Στο  διάστημα  από  την  υπογραφή  της  σύμβασης  και  μέχρι  τη  λήξη  του  συμβατικού  χρόνου

παράδοσης ισχύουν και πρέπει να εκτελεστούν τα ακόλουθα : 

α.-  Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως τις απαιτούμενες εργασίες για την εγκατάσταση

των μηχανημάτων στον χώρο που έχει επιλεχθεί, σε συνεργασία με το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.

 Ο ανάδοχος πρέπει να αναλάβει ο ίδιος την μεταφορά και εγκατάσταση των μηχανημάτων στο χώρο

τοποθέτησης και παραμονής του, με βάση την ελληνική νομοθεσία και τους αντίστοιχους κανονισμούς. 

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση των μηχανημάτων και να τα παραδώσει

σε πλήρη λειτουργία, με δικό του ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό και δική του ολοκληρωτικά

ευθύνη,  σύμφωνα  με  τους  τεχνικούς  &  επιστημονικούς  κανόνες,  τους  κανονισμούς  του  ελληνικού

κράτους, με τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και τέλος τις οδηγίες των αρμοδίων

υπηρεσιών  του  φορέα,  στο  χώρο  που  του  διαθέτει  το  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.  Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να

χρησιμοποιήσει  αποδεδειγμένα  το  εξειδικευμένο  προσωπικό  το  οποίο  περιλαμβάνεται  στα

δικαιολογητικά της προσφοράς, το δε ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ οφείλει να ελέγξει τη σχετική συμμόρφωση, ώστε να

διασφαλισθούν τα συμφέροντα του Δημοσίου.

Η  παραλαβή  των  μηχανημάτων  (οριστική  ποιοτική  και  ποσοτική)  θα  γίνει  σε  κατάσταση  πλήρους

λειτουργίας, ως ειδικότερα ορίζεται από την σχετική κείμενη νομοθεσία. Οι περιγραφόμενες στη σύμβαση

δυνατότητες των μηχανημάτων θα ελεγχθούν σε κάθε περίπτωση με τα απαιτούμενα εργαλεία και όργανα

μετρήσεων  και  ελέγχου,  πάντοτε  δε  κατά  τρόπο  τεχνικά  άρτιο  και  όπου  αυτό  δεν  είναι  δυνατό,  σε

πραγματικές συνθήκες.

Όλα τα είδη και  υλικά,  που θα προσκομίσει  ο  ανάδοχος  στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ για  την εγκατάσταση  και

λειτουργία  των  υπό  προμήθεια  μηχανημάτων,  πρέπει  να  είναι  καινούργια  αμεταχείριστα  χωρίς

ελαττώματα και να ικανοποιούν όλους τους όρους σύμβασης, που καθορίζουν τον τύπο, την κατηγορία

και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του.

β.-   Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  πραγματοποιήσει  την  πλήρη  εκπαίδευση  του  αντίστοιχου

προσωπικού του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (χρήστες) επί της λειτουργίας των μηχανημάτων και επί της πλήρους

εκμετάλλευσης  των  δυνατοτήτων  του,  σύμφωνα  με  το  αναλυτικό  πρόγραμμα  εκπαίδευσης  που  έχει

καταθέσει  με  την  προσφορά  του.  Η  εν  λόγω  εκπαίδευση  θα  ξεκινήσει  μετά  την  εγκατάσταση  του

μηχανήματος από τον ανάδοχο και άνευ πρόσθετης αμοιβής αυτού,  και θα έχει ολοκληρωθεί  με την

οριστική παραλαβή του μηχανήματος.  
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γ.-  Με τη λήξη του διαστήματος της δοκιμαστικής περιόδου και αφού η Επιτροπή Παραλαβής του

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ βεβαιωθεί ότι τα μηχανήματα ανταποκρίνονται πλήρως και συμμορφώνονται στους όρους

της  διακήρυξης  και  των  τεχνικών  προδιαγραφών,  των  τεχνικών  σχεδίων  και  διαγραμμάτων  και  είναι

απολύτως σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου, μετά από λεπτομερείς ελέγχους σε κάθε περίπτωση

με τα απαιτούμενα εργαλεία και όργανα μετρήσεων και ελέγχου, και όπου αυτό δεν είναι  δυνατό σε

πραγματικές συνθήκες με την διαδικασία εξετάσεων ή / και δοκιμές στις οποίες θα τον υποβάλλει αυτή

κατά την  κρίση  της,  θα γίνει  η  οριστική  παραλαβή  αυτού και  θα συνταχθεί  το  οριστικό πρωτόκολλο

παραλαβής.

Κατά  την  υπογραφή  του  πρωτοκόλλου  οριστικής  παραλαβής  σε  κατάσταση  πλήρους  λειτουργίας  ο

ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει : 

 Πλήρη σειρά τευχών (εις διπλούν) με οδηγίες συντήρησης και επισκευής (SERVICE MANUALS) στην

Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. 

 Δύο (2) Εγχειρίδια Λειτουργίας (Operational Μanuals) στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα  

 Πλήρες πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής ασφάλειας του συγκροτήματος

 Δύο (2) σειρές επισήμων καταλόγων (βιβλίων), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, με όλους τους

κωδικούς  ανταλλακτικών  του  εργοστασίου  παραγωγής  του  συγκροτήματος  (Parts Books)  στην

ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

Παραλαβή  δε  θα  γίνει  δεκτή  αν  τα  προσφερόμενα  είδη  δεν  είναι  αυτά  που  προσφέρθηκαν  και

κατακυρώθηκαν. 

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

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

του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός

έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών

γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους:

Α. Με μακροσκοπική εξέταση 

Β. Με πρακτική δοκιμασία 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό –

οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του

άρθρου 208 του ν. 4412/16.

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

υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
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Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους

ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής,  μπορούν να παραπέμπονται  για

επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα

σύμφωνα με την παρ.  5 του άρθρου 208 του ν.4412/16.  Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον

ανάδοχο.

Επίσης,  εάν  ο  τελευταίος  διαφωνεί  με  τα  αποτελέσματα  των  εργαστηριακών  εξετάσεων  που

διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως

εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από

την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται

στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.

Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Ο  ανάδοχος  δεν  μπορεί  να  ζητήσει  παραπομπή  σε  δευτεροβάθμια  επιτροπή  παραλαβής  μετά  τα

αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης.

6.2.2. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την

επιτροπή παρακολούθησης και 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. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την

ολοκλήρωση  όλων  των  προβλεπομένων  από  τη  σύμβαση  ελέγχων  και  τη  σύνταξη  των  σχετικών

πρωτοκόλλων.

6.2.3.    Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι επίσης :  

Να επικολλήσει σταθερά και σε εμφανές σημείο προσβάσιμο από το ευρύ κοινό, πινακίδα η οποία

σχεδιάζεται  σύμφωνα  με  τα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  που  καθορίζονται  στον  Κανονισμό  821/2014,
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αναγράφουν την ονομασία και τον κύριο στόχο του, το έμβλημα της ένωσης μαζί με αναφορά στην

Ένωση και στο Ταμείο ή στα Ταμεία που στηρίζουν το έργο. 

6.3 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με

απόφαση του αποφαινομένου  οργάνου  ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου,  μπορεί  να

εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε

τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την

αντικατάσταση  δεν  μπορεί  να  είναι  μεγαλύτερη  του  1/2  του  συνολικού  συμβατικού  χρόνου,  ο  δε

ανάδοχος  θεωρείται  ως  εκπρόθεσμος  και  υπόκειται  σε  κυρώσεις  λόγω  εκπρόθεσμης  παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε

και  εφόσον  έχει  λήξει  ο  συμβατικός  χρόνος,  κηρύσσεται  έκπτωτος και  υπόκειται  στις  προβλεπόμενες

κυρώσεις.

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και

3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.4 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας

Μετά την παράδοση η Αναθέτουσα Αρχή θα ζητήσει και ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, να αντικατα-

στήσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης με εγγύηση καλής λειτουργίας, για την αντικατάσταση των ελαττω-

μάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των μηχανημάτων κατά την

περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας και για διάστημα ισχύος της εγγυητικής ίσο με αυτό που προβλέπε-

ται στους ειδικούς όρους των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσης διακήρυξης, Παράρτημα Ι.

Για  την  καλή  λειτουργία  του  προσφερόμενου  συγκροτήματος  κατά την  περίοδο  της  εγγύησης  καλής

λειτουργίας που  θα  προτείνει  με  την  προσφορά  του,  ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  με  την  οριστική

παραλαβή, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας το ύψος της οποίας θα ανέρχεται στο 3%

της συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ. Στην εγγύηση περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες

από τον κατασκευαστή προληπτικές και τακτικές συντηρήσεις καθώς και η αποκατάσταση κάθε βλάβης

που  θα  παρουσιασθεί  στα  μηχανήματα  με  αντικατάσταση  των  απαιτούμενων  ανταλλακτικών  και

αναλωσίμων. Κάθε  ανταλλακτικό  ή  αναλώσιμο  που  θα  χρησιμοποιείται  θα  είναι  στην  αρχική

εργοστασιακή του συσκευασία και θα ανοίγεται παρουσία αρμοδίου του Νοσοκομείου. Αυτή η τελευταία

διαδικασία θα ισχύει καθ όλη την διάρκεια ζωής των μηχανημάτων.
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Για  το  προτεινόμενο  διάστημα  αυτό,  ο  Ανάδοχος  εγγυάται  τα  ακόλουθα,  τα  οποία  υποχρεούται  να

ακολουθήσει χωρίς καμία αποζημίωση ή αμοιβή εκ μέρους της Α.Α.. : 

α.- Την καλή και αποδοτική λειτουργία του συγκροτήματος σε όλο το χρονικό διάστημα της εγγύησης

καλής λειτουργίας που θα καθορίζεται στην προσφορά του. Η εγγύηση αυτή θα καλύπτει όλα τα

μέρη του προσφερόμενου εξοπλισμού. Ο χρόνος αυτός θα αρχίζει από την οριστική παραλαβή του

εξοπλισμού πλήρως συναρμολογημένου, εγκατεστημένου και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας. 

β.- Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ δεν θα ευθύνεται για καμιά βλάβη του εξοπλισμού προερχόμενη από την συνήθη

και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για τα εργατικά, ανταλλακτικά, κλπ. Η

εργασία για τα ως άνω θα είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της

επιστήμης,  του  βαθμού  ακρίβειας  που  απαιτεί  το  συγκεκριμένο  εξάρτημα  και  της  θέσης  ή του

τρόπου λειτουργίας του ενώ και τα ανταλλακτικά θα είναι αμεταχείριστα και πιστοποιημένα από

τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αποδεδειγμένη παράλειψη ή αμέλεια του αναδόχου να κάνει τις πιο

πάνω ενέργειες, αυτές θα τις κάνει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου ή

θα γίνουν με άλλο τρόπο που θα αποφασίζεται από το Όργανο Λήψης Αποφάσεων. 

 γ.-  Στην εγγύηση περιλαμβάνεται η υποχρέωση του αναδόχου και για προληπτικό έλεγχο συντήρησης,

σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  του  Κατασκευαστικού  Οίκου,  ώστε  το  συγκρότημα  να  είναι  πάντα  σε

κατάσταση ετοιμότητας. 

δ.-  Κατά  την  διάρκεια  της  εγγύησης  καλής  λειτουργίας,  ισχύουν  οι  υποχρεώσεις  και  όροι  και  οι

ποινικές  ρήτρες,  όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 12 & 13 του «ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» του

Παραρτήματος VI της διακήρυξης.

ε.-  Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  παρέχει  καθ’  όλη  την  διάρκεια  της  περιόδου  εγγύησης  όλες  τις

επικαιροποιήσεις  του λογισμικού  (updates,  patches)  του  Κατασκευαστικού  Οίκου  σε  υπάρχοντα

προγράμματα (software, hardware κλπ). 

στ.-  Κατά την διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας θα τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας,

συντήρησης, βλάβης κλπ που θα παρακολουθείται και θα μονογράφεται από τους υπεύθυνους του

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  (ιατρό  ή  ηλεκτρονικό)  και  τον  τεχνικό  του  αναδόχου.  Στο  ημερολόγιο  θα

αναγράφονται  οι  βλάβες,  τα αίτια  τους  και  οι  ενέργειες  αποκατάστασής  του από τον  ανάδοχο

καθώς και η διάρκεια ακινητοποίησης (down time) του συγκροτήματος. Ο ανάδοχος θα ειδοποιείται

τηλεφωνικά για την βλάβη και αν είναι  δυνατόν για το είδος της και θα στέλνεται ηλεκτρονικό

μήνυμα, οπότε από την 08.00 της επόμενης εργάσιμης ημέρας (με την τήρηση των οριζόμενων στα

άρθρα 12 & 13 του «ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» του Παραρτήματος  VI της  διακήρυξης,  θα αρχίζει  να

μετρά  ο  χρόνος  ακινητοποίησης.  Στο  τέλος  εκάστου  χρόνου  εγγύησης  καλής  λειτουργίας  θα

αθροίζονται οι ώρες ακινητοποίησης λόγω βλάβης οποιουδήποτε μέρους του συγκροτήματος και θα

ισχύσει ότι προβλέπει το συνημμένο σχέδιο σύμβασης κατά τα άρθρα 13 & 14 αυτού.
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ζ.- Κατά  τη  διάρκεια  της  περιόδου  εγγύησης  καλής  λειτουργίας,  ο  ανάδοχος  υποχρεούται,  άνευ

πρόσθετης αμοιβής, να επαναλάβει την εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

για ίδιο χρονικό διάστημα τουλάχιστον με την αρχική εκπαίδευση, όταν και εάν αυτό ζητηθεί από το

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.  

η.-  Για την εφαρμογή όλων των παραπάνω, ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει μόνιμα στην Ελλάδα

σε  όλη τη  διάρκεια  της  περιόδου  εγγύησης  καλής  λειτουργίας  τόσον  κατάλληλα  εκπαιδευμένο

προσωπικό με πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότηση αυτού από τον κατασκευαστή ή τον

εξουσιοδοτημένο  αντιπρόσωπο του  στην  Ευρωπαϊκή Ένωση  όπως αυτοί  ορίζονται  στην  Οδηγία

93/42/EEC, για την συντήρηση του συγκεκριμένου συγκροτήματος, όσον και να δεσμευτεί ότι θα

εξασφαλίζει την ύπαρξη και προσκομιδή στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, όποιου ανταλλακτικού χρειαστεί, για το

συγκρότημα, κατόπιν έγγραφης ζήτησης της Υπηρεσίας. 

- Ο χρόνος προσέλευσης τεχνικού, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 24 ώρες.

- Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να δηλώσει με σαφή δέσμευση την προτεινόμενη διάρκεια της περιόδου

εγγύησης  καλής  λειτουργίας  του  εξοπλισμού,  με  Έγγραφη  Δήλωση του  κατασκευαστή  ή  του

εξουσιοδοτημένου  αντιπροσώπου του  στην  Ευρωπαϊκή Ένωση  όπως αυτοί  ορίζονται  στην  Οδηγία

93/42/EEC,  την  οποία  θα  συμπεριλάβει  στον  επιμέρους  φάκελο  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ,  ώστε  να

αξιολογηθεί από το αρμόδιο όργανο.  

- Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον

συμβατικό χρόνο της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας κατά τρεις (3) μήνες. 

- Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας κατατίθεται με την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού.

- Η  Εγγυητική  Επιστολή  Καλής  Λειτουργίας  πρέπει  να  συνταχθεί  σύμφωνα  με  το  επισυναπτόμενο

Υπόδειγμα  του Παραρτήματος V της διακήρυξης.

Κατά  την  περίοδο  της  εγγυημένης  λειτουργίας,  ο  ανάδοχος  ευθύνεται  για  την  καλή  λειτουργία  του

αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει

στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που

περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.

Για  την  παρακολούθηση  της  εκπλήρωσης  των  συμβατικών  υποχρεώσεων  του  αναδόχου  η  επιτροπή

παρακολούθησης  και  παραλαβής  ή  η  ειδική  επιτροπή  που  ορίζεται  για  τον  σκοπό  αυτόν  από  την

αναθέτουσα  αρχή  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 ως άνω

επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται
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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  κατάπτωση της εγγυήσεως

καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 περί εγγυήσεων και στην παράγραφο

4.1.2 της παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

                                                                                                  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

                                                                                                           ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

1.   ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΘ  

ΓΕΝΙΚΑ – ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Σύστημα υπερηχοτομογραφίας σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας, φορητός με εργονομική χειρολαβή, μικρού όγκου και
βάρους της τάξεως των 6kg, τύπου “laptop”, με περιβάλλον λειτουργίας WINDOWS 10, για εύκολη μεταφορά εντός της
ΜΕΘ, αποτελούμενο από:

1. Βασική μονάδα (όπως αναλυτικά προδιαγράφεται πιο κάτω)
2. Ηχοβόλο κεφαλή Convex ευρέως φάσματος συχνοτήτων λειτουργίας από 2.0 έως 5.0 MHz για εξετάσεις άνω-κάτω κοιλίας.
3. Ηχοβόλο κεφαλή Linear με συχνότητες λειτουργίας από 4.5 έως 13.0 ΜΗz για εξετάσεις αγγείων και επιφανειακών οργάνων

κλπ.
4. Ηχοβόλο κεφαλή Phased Array παιδιατρική  με συχνότητες λειτουργίας από 3.0 έως 7.0 ΜΗz για καρδιολογικές εξετάσεις, δια

κρανιακές κλπ
5. Εργοστασιακό τροχήλατο με ρυθμιζόμενο ύψος και δυνατότητα σύνδεσης τριών (3) ηχοβόλων κεφαλών.
6. Θερμικός ασπρόμαυρος εκτυπωτής.

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

Ψηφιακός Διαμορφωτής Δέσμης (Digital beamformer)

≥ 120.000  Κανάλια  Επεξεργασίας,  για  επεξεργασία  των
ακουστικών  δεδομένων  και  δημιουργία  εικόνας  υψηλής
διακριτικής ικανότητας.

Να περιγραφεί αναλυτικά η τεχνολογία

ΚΛΙΝΙΚΕΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εφαρμογές για την κάλυψη των ειδικοτήτων της Ιατρικής

Ακτινολογία,  Παθολογία,  Ορθοπεδική  (Μυοσκελετικό),
Αναισθησιολογία,  Nerve Blocking,  Χειρουργική,
Γυναικολογία,  Μαιευτική,  Ουρολογία,  Παιδιατρική,
Καρδιολογία, Καρδιοχειρουργική Αγγειολογία

ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ

Συνολικό ωφέλιμο εύρος συχνοτήτων (MHz). Να προσφερθούν προς επιλογή αναλυτικά όλες οι διαθέσιμες κεφαλές ανά
κατηγορία.

SECTOR Array ΝΑΙ 2 – 7 MHz

LINEAR Array ΝΑΙ 4 – 22 MHz

CONVEX ΝΑΙ 2 – 5 MHz

MICROCONVEX NAI 4.5 – 10 MHz

Άλλες  ηχοβόλες  κεφαλές  (Διοισοφάγειος  TEE probe,
διεγχειρητικές Linear κλπ)

ΝΑΙ Να αναφερθούν  και να προσφερθούν προς επιλογή.
Να περιγραφεί η τεχνολογία τους προς αξιολόγηση.
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MΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

B- Mode ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά)

M - Mode ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά)

Color Doppler ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά)

Power Doppler/Energy Doppler/Color Angio ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά)

PW Doppler και HiPRF Doppler ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά)

CW Doppler ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά)

Τραπεζοειδής απεικόνιση (trapezoid scan)

 

ΝΑΙ  (Να  περιγραφεί  αναλυτικά).  Να  λειτουργεί  σε
ηχοβόλες κεφαλές linear για την δυνατότητα εξέτασης σε
διευρυμένο  πεδίο,  ιδαίτερα  χρήσιμη  σε  εξετάσεις
μυοσκελετικού για την επίτευξη μεγάλου πεδίου σάρωσης,
η οποία να διατηρείται στην ασπρόμαυρη και την έγχρωμη
απεικόνιση.

Tissue Harmonic Imaging

ΝΑΙ  (να λειτουργεί με όλες τις διαθέσιμες κεφαλές του
συστήματος  (Convex,  Linear &  Phased Array).  Να
περιγραφεί αναλυτικά. Να αναφερθούν οι κεφαλές στις
οποίες διατίθεται η τεχνική με τις αντίστοιχες συχνότητες.

Triplex Mode (ταυτόχρονη  απεικόνιση,  σε  πραγματικό
χρόνο εικόνας  B-Mode,  παλμικού  Doppler και εγχρώμου
Doppler)

ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά)

Τεχνική Πανοραμικής απεικόνιση (Panoramic view) ΝΑΙ (Να προσφερθεί προς επιλογή)

Tεχνική  τρισδιάστατης  απεικόνισης  ελεύθερης  σάρωσης
που να λειτουργεί με όλες τις κεφαλές της δισδιάστατης
απεικόνισης

ΝΑΙ (Να προσφερθεί προς επιλογή)

Τεχνική ανατομικού και εγχρώμου M-Mode. ΝΑΙ (Να προσφερθεί προς επιλογή)

Ειδικό  λογισμικό  ποσοτικοποίησης  της  αιμοδυναμικής
συμπεριφοράς  –  αιμάτωσης  ανατομικών  περιοχών  που
εμφανίζουν  φλεγμονές  και  χρήζουν  φαρμακευτικής
αγωγής,  για  την  παρακολούθηση  και  διαμόρφωση  της
θεραπείας που ακολουθείται

ΝΑΙ (Να προσφερθεί προς επιλογή)

Τεχνική Κατεύθυνσης και κίνησης του μυοκαρδίου μέσω
του φασματικού Doppler

ΝΑΙ (Να προσφερθεί προς επιλογή)
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σύγχρονη  υπερηχογραφική  τεχνική  πραγματικού  χρόνου
για  τη  συλλογή  μεγάλου  αριθμού  διαγνωστικών
πληροφοριών από διαφορετικές οπτικές γωνίες σάρωσης
(Real Time Compound Imaging), για την επίτευξη εικόνων
υψηλής ανάλυσης διακριτικής ικανότητας και σαφή όρια
των  υπό  εξέταση  οργάνων.  Να  λειτουργεί  σε  κεφαλές
convex, microconvex & linear. 

ΝΑΙ  (να  αναφερθούν  οι  κεφαλές  και  οι  τεχνικές
απεικόνισης  με  τις  οποίες  λειτουργεί  και  πως
ενεργοποιείται η τεχνική)

Σύγχρονη προσαρμοσμένη τεχνική επεξεργασίας εικόνας σε
επίπεδο  pixel για  την  μείωση  του  θορύβου  (speckle),  η
οποία  να  λειτουργεί  σε  όλους  τους  απεικονιστικούς
ηχοβολείς 

ΝΑΙ  (να  αναφερθούν  οι  κεφαλές  και  οι  τεχνικές
απεικόνισης  με  τις  οποίες  λειτουργεί  και  πως
ενεργοποιείται η τεχνική) 

Τεχνική  αυτόματης  βελτιστοποίησης  με  το  πάτημα  ενός
μόνο πλήκτρου της εικόνας 2D, του εγχρώμου Doppler και
του φασματικού Spectral Doppler.

ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά)

Τεχνική αυτόματης μέτρησης ενδοθηλίου (Auto IMT) ΝΑΙ (Να προσφερθεί προς επιλογή)

Τεχνική  αυτόματης  μείωσης  των  παρασίτων  που
προέρχονται από την κίνηση των ιστών, την αναπνοή, τη
συστολή της καρδιάς και των αγγείων κατά την έγχρωμη
απεικόνιση.  

ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά)

Τεχνική  στρέψης  της  υπερηχογραφικής  δέσμης  στις
ηχοβόλες κεφαλές  linear για απεικόνιση της πορείας της
βελόνας παρακέντησης.

ΝΑΙ(Να περιγραφεί αναλυτικά)

Επεξεργασία εικόνων μετά την λήψη (Post processing) ΝΑΙ   (Να περιγραφούν αναλυτικά και αποδεδειγμένα οι
δυνατότητες προς αξιολόγηση

Σημεία εστίασης ( focus points)  ≥ 8 

Δυναμικό Εύρος (dynamic range)  ≥250 db

Ρυθμός ανανέωσης εικόνας (frame rate) ≥ 1400 f/sec

Ενεργές θύρες για ταυτόχρονη σύνδεση κεφαλών > 3

Βάθος σάρωσης ≥ 33 cm

Σύγχρονη μεγέθυνση πραγματικού χρόνου και  παγωμένης
εικόνας.

ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά)

Πολλαπλοί χρωματικοί χάρτες τις κλίμακας του γκρι ΝΑΙ (Να αναφερθούν)

Ψηφιακή μήτρα απεικόνισης Να περιγραφεί η τεχνολογία προς αξιολόγηση

Έγχρωμη αναδιπλούμενη οθόνη τεχνολογίας LCD  ΝΑΙ ≥15” ιντσών

Υψηλής  εργονομίας  κονσόλα  χειρισμού  με  κυλιόμενη
σφαίρα,  και  πλήκτρα  ΤGC ρύθμισης  της  ενίσχυσης  σε
πραγματικό  χρόνο,  παγωμένη  εικόνα  και  ανακαλούμενη

ΝΑΙ (Να περιγραφεί)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Σελίδα 78





εικόνα

Σύγχρονα πακέτα μετρήσεων για όλα τα είδη απεικόνισης ΝΑΙ (Να περιγραφούν αναλυτικά)

Αναβαθμισιμότητα σε Hardware & Software ΝΑΙ (Να περιγραφούν αναλυτικά)

Δυνατότητα διαχωρισμού της οθόνης
Δυνατότητα απεικόνισης μονής & διπλής οθόνης με τους
συνδυασμούς : B-Mode + B-Mode, B-Mode+B-Mode/CFM
ή Power Doppler

Ταυτόχρονη διπλή απεικόνιση εικόνας  B-Mode/B-Mode +
CFM ή Power Doppler, σε πραγματικό χρόνο

ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά)

Πολλαπλά ζεύγη μετρήσεων (calipers) ≥ 8

Επιπλέον τεχνολογίες και σύγχρονες τεχνικές
ΝΑΙ (Να προσφερθούν προς αξιολόγηση και  

        επιλογή)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ

Λογισμικό διαχείρισης εικόνων ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά)

Mονάδα σκληρού δίσκου ΝΑΙ ενσωματωμένος (Να περιγραφεί αναλυτικά)

Οδηγός DVD/CD ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά)

USB/Flash drive ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά)

Ενσωματωμένη  κινηματογραφική  μνήμη  (Cine loop)
ασπρόμαυρων  ή  έγχρωμων  εικόνων  καθώς  και  μνήμη
κυμματομορφών Μ-Mode και Doppler.

ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Ασπρόμαυρο καταγραφικό ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά)

ΚΙΤ βιοψίας ηχοβόλων κεφαλών
ΝΑΙ (Να προσφερθούν προς επιλογή όλα τα 

        διαθέσιμα κιτ βιοψίας)

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Πακέτο Αγγειολογικών εφαρμογών ΝΑΙ (Βασικό – Να περιγραφεί αναλυτικά)

Πακέτο Ακτινολογικών εφαρμογών ΝΑΙ (Βασικό – Να περιγραφεί αναλυτικά)

Πακέτο Καρδιολογικών εφαρμογών ΝΑΙ (Βασικό – Να περιγραφεί αναλυτικά) 

Άλλα πακέτα εφαρμογών
ΝΑΙ  (Να προσφερθούν προς αξιολόγηση και επιλογή όλα
τα  διαθέσιμα  πακέτα  κλινικών  εφαρμογών.  Να
περιγραφούν αναλυτικά).

Να  διαθέτει  σε  όλες  τις  εφαρμογές  τεχνική  αυτόματης
πλανημέτρησης  της  κυμματομορφής  Doppler σε
πραγματικό  χρόνο (κατά την διάρκεια  της εξέτασης),  για

Ναι (Να περιγραφεί). Nα αναφερθούν οι ανιχνευόμενοι
παράμετροι  οι  οποίοι  και  να  απομνημονεύονται  στην
κινηματογραφική  μνήμη  μαζί  με  την  μετρούμενη
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συνεχή  (real time)  ανίχνευση  και  παρουσίαση  των
αιμοδυναμικών  παραμέτρων,  ταχύτητας,  πίεσης,  PI,  RI,
κ.λ.π.

κυμματομορφή, για αναλυτική επισκόπηση της εξέτασης.

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Σύστημα επικοινωνίας DICOM, υπηρεσίες ΝΑΙ ( Να προσφερθεί προς επιλογή)

Θύρα LAN NAI

Θύρα USB NAI

Θύρα HDMI για μεταφορά σήματος NAI

Διάγνωση βλαβών από απόσταση (remote service) NAI

Εργοστασιακό  τροχήλατο  ρυθμιζόμενο  καθ’ύψος  με
δυνατότητα  ταυτόχρονης  σύνδεσης  τριών  (3)  ενεργών
ηχοβόλων κεφαλών, σύστημα φόρτισης της μπαταρίας του
υπερηοχοτομογράφου.

ΝΑΙ (Να προσφερθεί στην βασική σύνθεση)

Παρατηρήσεις

2.  ΠΛΗΡΕΣ  ΣΥΣΤΗΜΑ  ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΡΩΙΜΗ  ΔΙΑΓΝΩΣΗ  ΚΑΙ  ΘΕΡΑΠΕΙΑ  ΤΟΥ  ΚΑΡΚΙΝΟΥ  ΣΤΗΝ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ARGON

Πλήρες  σύστημα  ενδοσκόπησης  για  την  πρώιμη  διάγνωση  &  θεραπεία  του  καρκίνου.  Θα  πρέπει  να
διαθέτει  όλες  τις  νέες  τεχνολογίες  για  την  πρώιμη  ενδοσκοπική  ανίχνευση  του  καρκίνου  καθώς  και
τεχνολογίες  για  την  σταδιοποίηση  των  ευρημάτων  και  της  επιλογής  της  κατάλληλης  θεραπευτικής
αντιμετώπισης.

Το σύστημα να αποτελείται  από:

ΒΙΝΤΕΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ FULL HIGH DEFINITION
1. Να είναι τελευταίας γενιάς και νέας τεχνολογίας με πρώτη ημερομηνία κυκλοφορίας όχι μεγαλύ-

τερη των πέντε ετών και να συνεργάζεται με ενδοσκόπια υψηλής ευκρίνειας και υψηλής ανάλυσης με αι-
σθητήρες εικόνας CCD & CMOS καθώς και με ενδοσκόπια με σύστημα οπτικής μεγέθυνσης τουλάχιστον
130x zoom, για τον εντοπισμό και διάγνωση μικρό-αλλοιώσεων του βλεννογόνου στο εξεταζόμενο πεδίο.

2. Να διαθέτει απαραίτητα υψηλή ανάλυση FULL HD Endoscopy 1920x1080 pixels ώστε να δίνει κα-
θαρή και φωτεινή εικόνα με απόλυτη πιστότητα των χρωμάτων για μεγαλύτερη ακρίβεια στην διάγνωση. 

3. Να διαθέτει σύστημα χρωμοενδοσκόπησης για την διάκριση παθολογικού και φυσιολογικού ιστού
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και την ανάδειξη μορφωμάτων και τριχοειδών αγγείων στα επιφανειακά στρώματα του βλεννογόνου τα
οποία δεν είναι ορατά με τον λευκό φωτισμό και να έχει την δυνατότητα ταυτόχρονης αποθήκευσης της
εικόνας λευκού φωτός και της εικόνας της χρωμοενδοσκόπησης για τον περαιτέρω έλεγχο και αξιολόγηση.

4. Ο χρήστης να έχει την δυνατότητα αποθήκευσης και επιλογής τουλάχιστον 3 διαφορετικών φίλ-
τρων και να μπορεί να επιλέξει την ταυτόχρονη παρουσίαση στην οθόνη της εικόνας του λευκού φωτός
και της εικόνας της χρωμοενδοσκόπησης. 

5. Να διαθέτει  κατά την  λειτουργία  παγώματος  της εικόνας  δυνατότητα ταυτόχρονης εμφάνισης
στην οθόνη δεύτερης live εικόνας έτσι ώστε να εξασφαλίζει ότι η εξέταση θα συνεχιστεί με ασφάλεια κα-
θώς και σύστημα αυτόματης επιλογής της βέλτιστης εικόνας της εξέτασης ώστε να επιλέγεται η καθαρότε-
ρη εικόνα χωρίς αλλοιώσεις κίνησης. 

6. Να διαθέτει σύστημα ρύθμισης της σαφήνειας της δομής της εικόνας ώστε να επιτρέπει την κοντι-
νότερη παρατήρηση των λεπτομερειών και σύστημα ενίσχυσης της απεικόνισης των αγγείων για καλύτερη
απεικόνιση των φλεβικών σχηματισμών στον βλεννογόνο.

7. Να διαθέτει εσωτερικό ενσωματωμένο σύστημα αποθήκευσης με χωρητικότητα τουλάχιστον 2Gb
για την αποθήκευση των ενδοσκοπικών εικόνων καθώς εξωτερικό σύστημα αποθήκευσης σε μονάδα USB
για την άμεση μεταφορά των εικόνων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή 

8. Να διαθέτει σύστημα ψηφιακής μεγέθυνσης της εικόνας σε τουλάχιστον 10 βήματα έτσι ώστε ο
χειριστής να μπορεί να επιλέξει την πλέον κατάλληλη ρύθμιση της εικόνας ανάλογα με την κάθε περίπτω-
ση.

9. Να διαθέτει σύστημα απομόνωσης των ενδοσκοπίων το οποίο να επιτρέπει την εναλλαγή τους χω-
ρίς την απαίτηση απενεργοποίησης του συστήματος ώστε να αποφεύγεται η καθυστέρηση μεταξύ των
εξετάσεων.

10. Να διαθέτει σύστημα ρύθμισης της ταχύτητας του διαφράγματος σε τουλάχιστον 4 επίπεδα, από
1/60 έως 1/400, έτσι ώστε η εικόνα να διατηρεί την ευκρίνεια της κατά την διάρκεια γρήγορων κινήσεων
του ενδοσκοπίου από τον χρήστη. 

11. Να έχει την σύστημα ρύθμισης του κόκκινου, πράσινου και του μπλε χρώματος, σε τουλάχιστον 9
διαφορετικά επίπεδα και ρύθμιση της αντίθεσης (contrast) σε τουλάχιστον 3 διαφορετικά επίπεδα 

12. Να έχει  σύστημα αποθήκευσης  ρυθμίσεων όπως χρώμα,  φωτεινότητα,  λεπτομέρεια,  αντίθεση
κλπ. για τουλάχιστον 3 χρηστών ξεχωριστά.

13. Να διαθέτει σύστημα αποθήκευσης στοιχείων για 10 ασθενείς, 10 ενδοσκοπικών επεμβάσεων και
10 ιατρών μέσω του πληκτρολογίου.

14. Να διαθέτει ενσωματωμένη έξοδο σύνδεσης δικτύου σύμφωνα με το ιατρικό πρότυπο DICOM για
την μεταφορά εικόνων και στοιχείων της εξέτασης (DICOM SEND) καθώς και στοιχείων από την καρτέλα
του ασθενούς (DICOM WORKLIST). Το σύστημα να είναι είτε εγκαταστημένο στον βίντεο επεξεργαστή είτε
να παραδοθεί πλήρες εξωτερικό σύστημα  DICOM το οποίο να καλύπτει τις παραπάνω λειτουργίες στα
πλαίσια του προϋπολογισμού. Σε περίπτωση εξωτερικού συστήματος αυτό να διαθέτει έγκριση από τον
κατασκευαστικό οίκο του βίντεο επεξεργαστή για την πλήρη συμβατότητα του.

15. Να διαθέτει σύστημα αυτόματης αναγνώρισης του ενδοσκοπίου με ταυτόχρονη απεικόνισή στην
οθόνη του τύπου του και του S.N για την συνεργασία με συστήματα τεκμηρίωσης.

16. Να έχει  την  δυνατότητα απεικόνισης  στην  οθόνη  των τεχνικών χαρακτηριστικών  του  οργάνου
(διάμετρος  καναλιού,  εξωτερική  διάμετρος,  θέση  καναλιού  βιοψίας,  θέση  water jet κλπ.)  καθώς  και
σχόλια του χρήστη.

17. Να διαθέτει  απαραίτητα ψηφιακές εξόδους  FULL HIGH DEFINITION 1920x1080 για σύνδεση με
FULL HIGH DEFINITION medical μόνιτορ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Σελίδα 81





ΠΗΓΗ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚA ΜΗΚH ΚΥΜΑΤΟΣ
1. Να είναι ενσωματωμένη ή ξεχωριστή συσκευή τελευταίας γενιάς και νέας τεχνολογίας με πρώτη ημερομηνία

κυκλοφορίας όχι μεγαλύτερη των πέντε ετών και να διαθέτει είτε λυχνία ΧΕΝΟΝ με ισχύ 300W, είτε σύστημα πολλα-
πλού φωτισμού με ανεξάρτητα LED, τα οποία να εκπέμπουν φως σε διαφορετικά μήκη κύματος από 410nm έως 615nm
καλύπτοντας τις απαιτήσεις για την βελτίωση της απεικόνισης της επιφανειακής δομής του βλεννογόνου. Να έχει την
δυνατότητα ρύθμισης του μήκους κύματος των ανεξάρτητων πηγών φωτισμού LED και να αποδίδει υψηλής απόδοσης
λευκό φωτισμό ισάξιάς φωτιστικής έντασης με λυχνία ΧΕΝΟΝ 300Watt κατάλληλο για τα ενδοσκόπια τελευταίας τε-
χνολογίας με αισθητήρες εικόνας CCD & CMOS.

2. Να διαθέτει ειδική μέθοδο για την πρώιμη ανίχνευση του καρκίνου και των φλεγμονών του βλεν-
νογόνου με διαφοροποίηση του κόκκινου φάσματος της ενδοσκοπικής εικόνας μέσω της ρύθμισης της
έντασης των ανεξάρτητων πηγών φωτισμού χωρίς την χρήση πρόσθετων φίλτρων και συστημάτων επεξερ-
γασίας εικόνας. Να κατατεθούν δημοσιευμένες μελέτες και επιστημονικά άρθρα που να πιστοποιούν τη
μέθοδο. 

3. Να διαθέτει ειδική μέθοδο που να ενισχύει την απεικόνιση της επιφανειακής δομής του βλεννο-
γόνου και να τονίζει τη αντίθεση των ανωμαλιών της επιφάνειας του (pit patterns) καθώς και να αυξάνει
την ευκρίνεια απεικόνισης των επιφανειακών αγγείων (vascular pattern), με χρήση φωτισμού μήκους κύ-
ματος 410nm μέσω της ρύθμισης της έντασης των ανεξάρτητων πηγών φωτισμού χωρίς την χρήση φίλ-
τρων και συστημάτων επεξεργασίας εικόνας. Να κατατεθούν δημοσιευμένες μελέτες και επιστημονικά άρ-
θρα που να πιστοποιούν τη μέθοδο 

4. Η διάρκεια ζωής του συστήματος φωτισμού να είναι τουλάχιστον 10.000 ώρες (να πιστοποιείται
από τον κατασκευαστή) για μείωση του κόστους λειτουργίας του συστήματος. Σε διαφορετική περίπτωση
να συνοδεύεται με ανάλογο αριθμό λυχνιών που να καλύπτει τις προαναφερόμενες ώρες λειτουργίας.

5. Να διαθέτει σύστημα επαγωγικής μετάδοσης του ρεύματος καθώς και ασύρματη επικοινωνία με-
τάδοσης των πληροφοριών μεταξύ του ενδοσκοπίου και της πηγής φωτισμού χωρίς την χρήση ηλεκτρικών
επαφών για την προστασία των ενδοσκοπίων κατά την απολύμανση τους.

6. Να μπορεί να συνδεθεί  με ενδοσκόπια που διαθέτουν σύστημα οπτικού LASER για την μετάδοση
χωρίς απώλειες των δεδομένων εικόνας αυξάνοντας την διακριτική ικανότητα.

7. Να διαθέτει λειτουργία περιορισμού της μέγιστης έντασης του φωτός για την αποφυγή πήξης του
αίματος στην περίπτωση αιμορραγίας κατά την διάρκεια των επεμβατικών και θεραπευτικών πράξεων.  

8. Να διαθέτει σύστημα αυτόματης ρύθμισης του φωτός ελεγχόμενο από τον επεξεργαστή εικόνας
καθώς και χειροκίνητη ρύθμιση της φωτεινότητας σε τουλάχιστον 9 διαφορετικά επίπεδα 

9. Να διαθέτει ενσωματωμένη αντλία αέρα που να ρυθμίζεται σε τουλάχιστον 3 βήματα.
10. Να διαθέτει ειδικό φίλτρο συγκράτησης της σκόνης του εξωτερικού περιβάλλοντος για την αποφυ-

γή βλαβών. Να μπορεί να καθαριστεί εύκολα από τον χρήστη χωρίς να απαιτείται άνοιγμα της συσκευής.

ΓΑΣΤΡΟΣΚOΠΙΟ FULL HIGH DEFINITION ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΕΙΚΟΝΑΣ CMOS SENSOR 
1. Να είναι απαραίτητα νέας γενιάς και τεχνολογίας FULL HD Endoscopy και να διαθέτει έγχρωμο αισθη-

τήριο εικόνας CMOS με ανάλυση άνω του ενός Μega-pixel και ταχύτητα σάρωσης τουλάχιστον 60fps. Να
διαθέτει τεχνολογία προοδευτικής σάρωσης (progressive scan) για την παραγωγή video εξαιρετικά υψηλής
ευκρίνειας και ανάλυσης και την καλύτερη πιστότητα των χρωμάτων.  

2. Να μπορεί να συνδεθεί και να λειτουργεί με βίντεο-επεξεργαστή εικόνας υψηλής ευκρίνειας και υψη-
λής ανάλυσης FULL HD Endoscopy 1920 x 1080 pixels  έτσι ώστε να δίνει καθαρή και φωτεινή εικόνα με
απόλυτη πιστότητα των χρωμάτων για μεγαλύτερη ακρίβεια στην διάγνωση. 

3. Να λειτουργεί με την μέθοδο απεικόνισης με αύξηση της διαφοροποίησης του κόκκινου φάσματος της
ενδοσκοπικής εικόνας, μέσω της ρύθμισης της έντασης των ανεξάρτητων πηγών φωτισμού χωρίς την χρή-
ση φίλτρων και συστημάτων επεξεργασίας εικόνας, για την πρώιμη ανίχνευση του καρκίνου και των φλεγ-
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μονών του βλεννογόνου. Να κατατεθούν δημοσιευμένες μελέτες και επιστημονικά άρθρα που να πιστο-
ποιούν τη μέθοδο. 

4. Να λειτουργεί με την μέθοδο απεικόνισης με χρήση φωτισμού μήκους κύματος 410nm μέσω της ρύθ-
μισης της έντασης των ανεξάρτητων πηγών φωτισμού χωρίς την χρήση φίλτρων και συστημάτων επεξερ-
γασίας εικόνας, το οποίο να ενισχύει την απεικόνιση της επιφανειακής δομής του βλεννογόνου και να το-
νίζει τη αντίθεση των ανωμαλιών της επιφάνειας του (pit patterns) καθώς και να αυξάνει την ευκρίνεια
απεικόνισης των επιφανειακών αγγείων (vascular pattern). Να κατατεθούν δημοσιευμένες μελέτες και
επιστημονικά άρθρα που να πιστοποιούν τη μέθοδο.

5. Να διαθέτει εξελιγμένο σύστημα οπτικού LASER για την ασύρματη μετάδοση της εικόνας στην πηγή
φωτισμού χωρίς την χρήση ηλεκτρικών επαφών για την ασφάλεια των ενδοσκοπίου και ταυτόχρονα για
την ταχύτατη χωρίς απώλειες μετάδοση του μεγάλου όγκου δεδομένων εικόνας που παρέχουν οι ψηφια-
κοί αισθητήρες CMOS.  

6. Να διαθέτει ασύρματη επικοινωνία μετάδοσης των πληροφοριών μεταξύ του ενδοσκοπίου και της πη-
γής φωτισμού.

7. Να διαθέτει εξελιγμένο σύστημα ασύρματης επαγωγικής μετάδοσης του ρεύματος χωρίς ηλεκτρικές
επαφές στο άκρο του ενδοσκοπίου που να μην απαιτεί την χρήση προστατευτικού καλύμματος κατά την
διάρκεια της απολύμανσης επιτρέποντας έτσι την καλύτερη υγιεινή και ασφάλεια για τον ασθενή αλλά και
την προστασία του ενδοσκοπίου.

8. Να διαθέτει κατά την λειτουργία παγώματος της εικόνας, δυνατότητα αυτόματης επιλογής της βέλτι-
στης εικόνας της εξέτασης, ώστε να επιλέγεται η καθαρότερη εικόνα χωρίς αλλοιώσεις κίνησης 

9. Να διαθέτει σύστημα αυτόματης ρύθμισης του φωτός ανάλογα με την απόσταση από το εξεταζόμενο
πεδίο για την αποφυγή υπερβολικού φωτισμού είτε στην πολύ κοντινή είτε στην απομακρυσμένη παρατή-
ρηση του βλεννογόνου.

10. Να διαθέτει εξωτερική διάμετρο ευκάμπτου τμήματος και σωλήνα εισαγωγής ίση ή μικρότερη από
9.3mm για  την  μικρότερη  δυνατή  καταπόνηση  του  ασθενούς  κατά  την  διενέργεια  της  εξέτασης.  Να
αναφερθούν αναλυτικά οι διαστάσεις. 

11. Να έχει μήκος εργασίας ίσο η μεγαλύτερο από 1.100mm για την διενέργεια όλων των επεμβατικών
πράξεων. Το μεγαλύτερο μήκος θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

12. Να διαθέτει οπτικό σύστημα νέας σχεδίασης το οποίο να έχει δυνατότητα παρατήρησης από 2 έως και
100mm βάθος δίνοντας την δυνατότητα βαθύτερης ανάλυσης των βλεννογονικών δομών.

13. Να διαθέτει οπτικό σύστημα με εύρος οράσεως 140º μοίρες.
14. Να έχει δυνατότητα γωνιώσεων του άκρου άνω 210, κάτω 90, δεξιά 100 και αριστερά 100.
15. Να διαθέτει  κανάλι εργασίας 2.8mm για την διενέργεια  όλων των ενδοσκοπικών πράξεων.  

ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ FULL HIGH DEFINITION ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΕΙΚΟΝΑΣ CMOS SENSOR ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 

1. Να είναι απαραίτητα νέας γενιάς και τεχνολογίας FULL HD Endoscopy και να διαθέτει έγχρωμο
αισθητήριο  εικόνας  CMOS με  ανάλυση  άνω του  ενός  Μega-pixel και  ταχύτητα  σάρωσης  τουλάχιστον
60fps. Να διαθέτει τεχνολογία προοδευτικής σάρωσης (progressive scan) για την παραγωγή video εξαιρε-
τικά υψηλής ευκρίνειας και ανάλυσης και την καλύτερη πιστότητα των χρωμάτων.  

2. Να μπορεί να συνδεθεί και να λειτουργεί με βίντεο-επεξεργαστή εικόνας υψηλής ευκρίνειας και
υψηλής ανάλυσης FULL HD Endoscopy 1920 x 1080 pixels  έτσι ώστε να δίνει καθαρή και φωτεινή εικόνα
με απόλυτη πιστότητα των χρωμάτων για μεγαλύτερη ακρίβεια στην διάγνωση. 

3. Να λειτουργεί με την μέθοδο απεικόνισης με αύξηση της διαφοροποίησης του κόκκινου φάσμα-
τος της ενδοσκοπικής εικόνας, μέσω της ρύθμισης της έντασης των ανεξάρτητων πηγών φωτισμού χωρίς
την χρήση φίλτρων και συστημάτων επεξεργασίας εικόνας, για την πρώιμη ανίχνευση του καρκίνου και

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Σελίδα 83





των φλεγμονών του βλεννογόνου. Να κατατεθούν δημοσιευμένες μελέτες και επιστημονικά άρθρα που να
πιστοποιούν τη μέθοδο. 

4. Να λειτουργεί με την μέθοδο απεικόνισης με χρήση φωτισμού μήκους κύματος 410nm μέσω της
ρύθμισης της έντασης των ανεξάρτητων πηγών φωτισμού χωρίς την χρήση φίλτρων και συστημάτων επε-
ξεργασίας εικόνας, το οποίο να ενισχύει την απεικόνιση της επιφανειακής δομής του βλεννογόνου και να
τονίζει τη αντίθεση των ανωμαλιών της επιφάνειας του (pit patterns) καθώς και να αυξάνει την ευκρίνεια
απεικόνισης των επιφανειακών αγγείων (vascular pattern). Να κατατεθούν δημοσιευμένες μελέτες και
επιστημονικά άρθρα που να πιστοποιούν τη μέθοδο.

5. Να διαθέτει εξελιγμένο σύστημα οπτικού LASER για την ασύρματη μετάδοση της εικόνας στην
πηγή φωτισμού χωρίς την χρήση ηλεκτρικών επαφών για την ασφάλεια των ενδοσκοπίου και ταυτόχρονα
για την ταχύτατη χωρίς απώλειες μετάδοση του μεγάλου όγκου δεδομένων εικόνας που παρέχουν οι ψη-
φιακοί αισθητήρες CMOS.  

6. Να διαθέτει ασύρματη επικοινωνία μετάδοσης των πληροφοριών μεταξύ του ενδοσκοπίου και
της πηγής φωτισμού.

7. Να διαθέτει εξελιγμένο σύστημα ασύρματης επαγωγικής μετάδοσης του ρεύματος χωρίς ηλε-
κτρικές επαφές στο άκρο του ενδοσκοπίου που να μην απαιτεί την χρήση προστατευτικού καλύμματος
κατά την διάρκεια της απολύμανσης επιτρέποντας έτσι την καλύτερη υγιεινή και ασφάλεια για τον ασθενή
αλλά και την προστασία του ενδοσκοπίου.

8. Να διαθέτει κατά την λειτουργία παγώματος της εικόνας, δυνατότητα αυτόματης επιλογής της
βέλτιστης εικόνας της εξέτασης, ώστε να επιλέγεται η καθαρότερη εικόνα χωρίς αλλοιώσεις κίνησης 

9. Να διαθέτει σύστημα αυτόματης ρύθμισης του φωτός ανάλογα με την απόσταση από το εξετα-
ζόμενο πεδίο για την αποφυγή υπερβολικού φωτισμού είτε στην πολύ κοντινή είτε στην απομακρυσμένη
παρατήρηση του βλεννογόνου.

10. Να διαθέτει σωλήνα εισαγωγής με βαθμιαία μεταβλητή σκληρότητα καθώς και σύστημα υποβο-
ήθησης  της κολονοσκόπησης  το οποίο να εξασφαλίζει  την  μεταφορά της δύναμης  και  της ροπής που
εφαρμόζει ο χρήστης, έτσι ώστε να βελτιώνεται η κατευθυντικότητα του ενδοσκοπίου κατά μήκος του πα-
χέος εντέρου και να διευκολύνεται η διέλευση του από οξείες καμπές για την μικρότερη δυνατή κατα-
πόνηση του ασθενή κατά την διενέργεια της εξέτασης. 

11. Να   διαθέτει  εξωτερική  διάμετρο  σε  όλο  το  μήκος  του  ενδοσκοπίου  ίση  ή  μικρότερη  από
12.8mm για  την  μικρότερη δυνατή καταπόνηση  του ασθενούς  κατά την διενέργεια  της  εξέτασης.  Να
αναφερθούν αναλυτικά οι διαστάσεις. 

12. Να έχει μήκος εργασίας ίσο η μεγαλύτερο από 1.690mm για την διενέργεια όλων των επεμβατι-
κών πράξεων. Το μεγαλύτερο μήκος θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. 

13. Να διαθέτει οπτικό σύστημα νέας σχεδίασης το οποίο να έχει δυνατότητα παρατήρησης από 2
έως και 100mm βάθος δίνοντας την δυνατότητα βαθύτερης ανάλυσης των βλεννογονικών δομών.

14. Να διαθέτει οπτικό σύστημα με εύρος οράσεως 170º μοίρες έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η πα-
ρατήρηση δύσκολων περιοχών του εντέρου όπως η οπίσθια πλευρά των πτυχών.

15. Να έχει δυνατότητα γωνιώσεων του άκρου άνω 180, κάτω 180, δεξιά 160 και αριστερά 160.
16. Να διαθέτει   κανάλι εργασίας ίσο ή μεγαλύτερο από 3.8mm για την διενέργεια προηγμένων

επεμβατικών ενδοσκοπικών πράξεων.
17. Να διαθέτει ξεχωριστό κανάλι για έκπλυση του βλεννογόνου (water jet) με σύνδεση στο κον-

νέκτορα κι όχι στο χειριστήριο.

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

1. Να είναι νέας γενιάς, και τελευταίας τεχνολογίας .
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2. Να διαθέτει έγχρωμο CCD (HIGH DEFINITION) υψηλής ευκρίνειας για την καλύτερη πιστότητα των χρω-
μάτων.  

3. Να μπορεί να συνδεθεί και να λειτουργεί με βίντεο-επεξεργαστή εικόνας υψηλής ευκρίνειας και υψηλής 
ανάλυσης FULL HIGH DEFINITION,  έτσι ώστε να δίνει καθαρή και φωτεινή εικόνα με απόλυτη πιστότητα 
των χρωμάτων για μεγαλύτερη ακρίβεια στην διάγνωση. 

4. Να διαθέτει μεγάλη εικόνα με πλήρη κάλυψη της επιφάνειας του monitor.  Η μεγαλύτερη εικόνα θα 
θεωρηθεί πλεονέκτημα. 

5. Να συνεργάζεται απαραίτητα με σύστημα χρωμοενδοσκόπησης. 
6. Να  διαθέτει εξωτερική διάμετρο σε όλο το μήκος του ενδοσκοπίου ίση ή μικρότερη από 10.8mm για την 

μικρότερη δυνατή καταπόνηση του ασθενούς κατά την διενέργεια της εξέτασης. Να αναφερθούν 
αναλυτικά οι διαστάσεις. 

7. Να έχει μήκος εργασίας ίσο η μεγαλύτερο από 1100mm για την διενέργεια όλων των επεμβατικών πράξε-
ων. Το μεγαλύτερο μήκος θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. 

8. Να διαθέτει βάθος πεδίου από  3mm έως 100mm
9. Να διαθέτει εύρος οράσεως 140º μοίρες.
10. Να έχει δυνατότητα γωνιώσεων άνω 210, κάτω 90, δεξιά 100 και αριστερά 100.
11. Να διαθέτει εργονομικό χειριστήριο με σύστημα γωνιώσεων χαμηλής τριβής και ειδικό σχεδιασμό για εύ-

κολο καθαρισμό. 
12. Να διαθέτει κανάλι εργασίας με διάμετρο ίση ή μεγαλύτερη από 3.8mm για την διενέργεια  όλων των 

επεμβατικών ενδοσκοπικών πράξεων.
13. Να διαθέτει  ξεχωριστό κανάλι για έκπλυση του βλεννογόνου του εντέρου (water jet).
14. Να διαθέτει πλήκτρα για την ενεργοποίηση διαφόρων λειτουργιών.
15. Το προσφερόμενο βίντεο-ενδοσκόπιο να συνεργάζεται με τον υπάρχον εξοπλισμό του Νοσοκομείου FUJI-

FILM για λόγους ομοιογένειας των διαφορετικών υποσυστημάτων.
16. Το προσφερόμενο μηχάνημα πρέπει να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΕC 
17. Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται από τα πρωτότυπα prospectus των οίκων.

ΜONITOΡ 27ιντσών FULL HIGH DEFINITION LED BACKLIGHT
1. Να διαθέτει οθόνη FULL HIGH DEFINITION LED Backlight τουλάχιστον 27ιντσών, χωρίς ακτινοβολία.
2. Η οθόνη να είναι απολύτως στεγανή, με ειδική επικάλυψη για την αποφυγή αντανακλάσεων. Να διαθέτει

δυνατότητα απολύμανσης. 
3. Να διαθέτει ανάλυση εικόνας τουλάχιστον1.920 x 1.080 pixels.
4. Να διαθέτει  φωτεινότητα τουλάχιστον 900cd/m².
5. Να διαθέτει  λόγο αντίθεσης τουλάχιστον 10001
6. Να διαθέτει αντί χαρακτικό τζαμί προστασίας της οθόνης με 10ετη εγγύηση.
7. Να διαθέτει υψηλή ταχύτητα απόκρισης τουλάχιστον 14ms.
8. Να διαθέτει ευρυγώνιο πεδίο με εύρος όρασης τουλάχιστον οριζόντια 1780 και κάθετα 1780.   
9. Nα διαθέτει λειτουργία PICTURE IN PICTURE.
10. Να έχει δυνατότητα ανάρτησης  σε βραχίονα στο τροχήλατο ή σε stand.
11. Να διαθέτει εισόδους/εξόδους,3G-SDI, DVI, VGA, ΒΝC, S-Video.
12. Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται από τα πρωτότυπα prospectus των οίκων.

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ
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1. Να είναι εργονομικά σχεδιασμένο, τροχήλατο με 4 αντιστατικούς τροχούς, με σύστημα πέδησης 2 τροχών
για μεγαλύτερη σταθερότητα.

2. Να διαθέτει ειδική θέση για ασφαλή τοποθέτηση  ενδοσκοπίου για αποφυγή θραύσεως και καταπόνηση
των ενδοσκοπίων (κρεμάστρα ενδοσκοπίου), ρυθμιζόμενη καθ’ ύψος.

3. Να διαθέτει θέση τοποθέτησης πληκτρολογίου.
4. Να διαθέτει τέσσερα  ράφια τοποθέτησης ενδοσκοπικών μηχανημάτων με δυνατότητα  αλλαγής    καθ’

ύψος. Το ένα από αυτά να διαθέτει ειδική λαβή για τη μεταφορά του με όλο το φορτίο.
5. Να διαθέτει ειδική βάση στήριξης για επίπεδη οθόνη με αντοχή βάρους μέχρι 14 κιλά.
6. Το προσφερόμενο τροχηλατο πρέπει να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΕ.
7. Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται από τα πρωτότυπα prospectus των οίκων.

ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΓΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλη για την πραγμάτωση όλων των ενδοσκοπικών επεμβάσεων.
2. Να διαθέτει σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών οι οποίες να αποθηκεύονται στην μνήμη της μονάδας με

κωδικό σφάλματος. Σε περίπτωση λανθασμένης λειτουργίας να ενεργοποιείται οπτικοακουστικό  ALARM
και να διακόπτεται η λειτουργία της μονάδας.

3. Να συνδέεται με την γαστρεντερολογική διαθερμία και να ρυθμίζεται πλήρως από αυτή.
4. Να έχει δυνατότητα αποθήκευσης πολλαπλών προγραμμάτων.
5. Να έχει δυνατότητα πέραν της υποδοχής APC να διαθέτει και μια επιπλέον υποδοχή (socket) η οποία να

μπορεί να οριστεί με επιλογή του χρήστη σε μονοπολική ή διπολική, έτσι ώστε να καλύπτονται πλήρως οι
ανάγκες του τμήματος. Να υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα μελλοντικής αντικατάστασης υποδοχής με άλ-
λου τύπου.

6. Να έχει δυνατότητα ρύθμισης της ροής αερίου από 0,1-8 lt/min με βήμα 0,1 lt/min.
7. Να διαθέτει σύστημα έκπλυσης του καθετήρα.
8. Να διαθέτει σύστημα αυτόματης ανίχνευσης του τύπου του καθετήρα και ανάλογης ρύθμισης της συσκευ -

ής (Plug & Play). 
9. Να διαθέτει δυνατότητες λειτουργίας ως κάτωθι:

 Βασική ρύθμιση για αιμόσταση σε περίπτωση εκτεταμένης αιμορραγίας μικρής  έντασης. Ρύθμιση της
έντασης του θερμικού αποτελέσματος μέσω της ισχύος.

 Ρύθμιση για αιμόσταση εκτεταμένης αιμορραγίας με έμφαση στο μικρό βάθος πήξης. 
 Ρύθμιση του βάθους πήξης μέσω των βαθμίδων αποτελέσματος.
 Ρύθμιση με καθορισμένη εκπομπή μεμονωμένων παλμών APC για αιμόσταση    εκτεταμένης αιμορρα-

γίας. Ρύθμιση της έντασης του θερμικού αποτελέσματος μέσω της ισχύος.
10. Να έχει δυνατότητα ενεργοποίησης με το χέρι και με ποδοδιακόπτη.
11. Να έχει δυνατότητα λειτουργίας με κεντρική παροχή αργού.
12. Να συνεργάζεται απαραίτητα με καθετήρες αργού με ενσωματωμένο φίλτρο για την αποφυγή επιμόλυν-

σης τόσο της συσκευής όσο και των ασθενών.
13. Να έχει δυνατότητα χειροκίνητης ρύθμισης της ροής κατ’επιλογή του χρήστη μέσω των πλήκτρων της γα-

στρεντερολογικής διαθερμίας. 
14. Να έχει δυνατότητα χειροκίνητης ρύθμισης του αποτελέσματος κατ’επιλογή του χρήστη μέσω των πλή-

κτρων της γαστρεντερολογικής διαθερμίας. 
15. Να συνεργάζεται με την γαστρεντερολογική διαθερμία του Νοσοκομείου.
16. Το προσφερόμενο μηχάνημα πρέπει να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΕC.  
17. Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται από τα πρωτότυπα prospectus των οίκων.
18. Να παραδίδεται πλήρης με φιάλη αργού και μειωτήρα πίεσης με συνδετικό σωλήνα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

1. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ   ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΘ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Η

PROSPECTUS

25. ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΘ         

ΓΕΝΙΚΑ – ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Σύστημα υπερηχοτομογραφίας σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας, φορητός
 με εργονομική χειρολαβή, μικρού όγκου και βάρους της τάξεως των 6kg,
 τύπου “laptop”, με περιβάλλον λειτουργίας WINDOWS 10, για εύκολη 
μεταφορά εντός της ΜΕΘ, αποτελούμενο από:

7. Βασική μονάδα (όπως αναλυτικά προδιαγράφεται πιο κάτω)
8. Ηχοβόλο κεφαλή Convex ευρέως φάσματος συχνοτήτων λειτουργίας
 από 2.0 έως 5.0 MHz για εξετάσεις άνω-κάτω κοιλίας.
9. Ηχοβόλο κεφαλή Linear με συχνότητες λειτουργίας από 
4.5 έως 13.0 ΜΗz για εξετάσεις αγγείων και επιφανειακών οργάνων κλπ.
10. Ηχοβόλο κεφαλή Phased Array παιδιατρική  με συχνότητες 
λειτουργίας από 3.0 έως 7.0 ΜΗz για καρδιολογικές εξετάσεις, διακρανιακές κλπ
11. Εργοστασιακό τροχήλατο με ρυθμιζόμενο ύψος και δυνατότητα 
σύνδεσης τριών (3) ηχοβόλων κεφαλών.
12. Θερμικός ασπρόμαυρος εκτυπωτής.

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

Ψηφιακός  Διαμορφωτής  Δέσμης  (Digital
beamformer)

≥ 120.000 Κανάλια Επεξεργασίας, για

 επεξεργασία των ακουστικών

 δεδομένων και δημιουργία εικόνας 

υψηλής διακριτικής ικανότητας.

Να περιγραφεί αναλυτικά η τεχνολογία

ΚΛΙΝΙΚΕΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εφαρμογές  για  την  κάλυψη  των
ειδικοτήτων της Ιατρικής

Ακτινολογία, Παθολογία, Ορθοπεδική 

(Μυοσκελετικό), Αναισθησιολογία, 

Nerve Blocking, Χειρουργική, 

Γυναικολογία, Μαιευτική, 

Ουρολογία, Παιδιατρική, Καρδιολογία, 

Καρδιοχειρουργική Αγγειολογία
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ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ

Συνολικό ωφέλιμο εύρος συχνοτήτων (MHz). Να προσφερθούν προς 

επιλογή αναλυτικά όλες οι διαθέσιμες κεφαλές ανά κατηγορία.

SECTOR Array ΝΑΙ 2 – 7 MHz

LINEAR Array ΝΑΙ 4 – 22 MHz

CONVEX ΝΑΙ 2 – 5 MHz

MICROCONVEX NAI 4.5 – 10 MHz

Άλλες ηχοβόλες κεφαλές (Διοισοφάγειος
TEE probe,  διεγχειρητικές Linear κλπ)

ΝΑΙ Να αναφερθούν και να

 προσφερθούν προς επιλογή. 

 Να περιγραφεί η τεχνολογία τους προς 

αξιολόγηση.

  

MΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

B- Mode ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά)

M - Mode ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά)

Color Doppler ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά)

Power  Doppler/Energy  Doppler/Color
Angio

ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά)

PW Doppler και HiPRF Doppler ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά)

CW Doppler ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά)

Τραπεζοειδής απεικόνιση (trapezoid scan)

 

ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά). 

Να λειτουργεί σε ηχοβόλες κεφαλές

 linear για την δυνατότητα εξέτασης σε 

διευρυμένο πεδίο, ιδαίτερα 

χρήσιμη σε εξετάσεις μυοσκελετικού 

για την επίτευξη μεγάλου πεδίου 

σάρωσης, η οποία να διατηρείται στην 

ασπρόμαυρη και την έγχρωμη απεικόνιση.

Tissue Harmonic Imaging

ΝΑΙ  (να λειτουργεί με όλες τις 

διαθέσιμες κεφαλές του συστήματος 

(Convex, Linear & Phased Array). 

Να περιγραφεί αναλυτικά. Να 

αναφερθούν οι κεφαλές στις οποίες 

διατίθεται η τεχνική με τις αντίστοιχες 

συχνότητες.

Triplex Mode (ταυτόχρονη απεικόνιση, σε
πραγματικό  χρόνο  εικόνας  B-Mode,

ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά)
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παλμικού Doppler και εγχρώμου Doppler)

Τεχνική  Πανοραμικής  απεικόνιση
(Panoramic view)

ΝΑΙ (Να προσφερθεί προς επιλογή)

Tεχνική  τρισδιάστατης  απεικόνισης
ελεύθερης  σάρωσης  που  να  λειτουργεί
με  όλες  τις  κεφαλές  της  δισδιάστατης
απεικόνισης

ΝΑΙ (Να προσφερθεί προς επιλογή)

Τεχνική  ανατομικού  και  εγχρώμου  M-
Mode.

ΝΑΙ (Να προσφερθεί προς επιλογή)

Ειδικό  λογισμικό  ποσοτικοποίησης  της
αιμοδυναμικής  συμπεριφοράς  –
αιμάτωσης  ανατομικών  περιοχών  που
εμφανίζουν  φλεγμονές  και  χρήζουν
φαρμακευτικής  αγωγής,  για  την
παρακολούθηση  και  διαμόρφωση  της
θεραπείας που ακολουθείται

ΝΑΙ (Να προσφερθεί προς επιλογή)

Τεχνική  Κατεύθυνσης  και  κίνησης  του
μυοκαρδίου  μέσω  του  φασματικού
Doppler

ΝΑΙ (Να προσφερθεί προς επιλογή)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σύγχρονη  υπερηχογραφική  τεχνική
πραγματικού  χρόνου  για  τη  συλλογή
μεγάλου  αριθμού  διαγνωστικών
πληροφοριών  από διαφορετικές  οπτικές
γωνίες  σάρωσης  (Real Time Compound
Imaging),  για  την  επίτευξη  εικόνων
υψηλής ανάλυσης διακριτικής ικανότητας
και σαφή όρια των υπό εξέταση οργάνων.
Να  λειτουργεί  σε  κεφαλές  convex,
microconvex & linear. 

ΝΑΙ (να αναφερθούν οι κεφαλές 

και οι τεχνικές απεικόνισης με τις 

οποίες λειτουργεί και πως

 ενεργοποιείται η τεχνική)

Σύγχρονη  προσαρμοσμένη  τεχνική
επεξεργασίας εικόνας σε επίπεδο pixel για
την  μείωση  του  θορύβου  (speckle),  η
οποία  να  λειτουργεί  σε  όλους  τους
απεικονιστικούς ηχοβολείς 

ΝΑΙ (να αναφερθούν οι κεφαλές 

και οι τεχνικές απεικόνισης με τις 

οποίες λειτουργεί και πως 

ενεργοποιείται η τεχνική) 

Τεχνική αυτόματης βελτιστοποίησης με το
πάτημα ενός μόνο πλήκτρου της εικόνας
2D,  του  εγχρώμου  Doppler και  του
φασματικού Spectral Doppler.

ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά)

Τεχνική αυτόματης μέτρησης ενδοθηλίου
(Auto IMT)

ΝΑΙ (Να προσφερθεί προς επιλογή)

Τεχνική  αυτόματης  μείωσης  των
παρασίτων  που  προέρχονται  από  την
κίνηση  των  ιστών,  την  αναπνοή,  τη
συστολή  της  καρδιάς  και  των  αγγείων

ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά)
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κατά την έγχρωμη απεικόνιση.  

Τεχνική  στρέψης  της  υπερηχογραφικής
δέσμης στις ηχοβόλες κεφαλές  linear για
απεικόνιση  της  πορείας  της  βελόνας
παρακέντησης.

ΝΑΙ(Να περιγραφεί αναλυτικά)

Επεξεργασία εικόνων μετά την λήψη (Post
processing)

ΝΑΙ   (Να περιγραφούν αναλυτικά και 

αποδεδειγμένα οι δυνατότητες προς 

αξιολόγηση

Σημεία εστίασης ( focus points)  ≥ 8 

Δυναμικό Εύρος (dynamic range)  ≥250 db

Ρυθμός ανανέωσης εικόνας (frame rate) ≥ 1400 f/sec

Ενεργές  θύρες  για  ταυτόχρονη  σύνδεση
κεφαλών

> 3

Βάθος σάρωσης ≥ 33 cm

Σύγχρονη μεγέθυνση πραγματικού χρόνου
και  παγωμένης εικόνας.

ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά)

Πολλαπλοί χρωματικοί χάρτες τις κλίμακας
του γκρι

ΝΑΙ (Να αναφερθούν)

Ψηφιακή μήτρα απεικόνισης
Να περιγραφεί η τεχνολογία προς 

αξιολόγηση

Έγχρωμη  αναδιπλούμενη  οθόνη
τεχνολογίας LCD  

ΝΑΙ ≥15” ιντσών

Υψηλής εργονομίας κονσόλα χειρισμού με
κυλιόμενη  σφαίρα,  και  πλήκτρα  ΤGC
ρύθμισης  της  ενίσχυσης  σε  πραγματικό
χρόνο,  παγωμένη  εικόνα  και
ανακαλούμενη εικόνα

ΝΑΙ (Να περιγραφεί)

Σύγχρονα πακέτα μετρήσεων για όλα τα
είδη απεικόνισης

ΝΑΙ (Να περιγραφούν αναλυτικά)

Αναβαθμισιμότητα  σε  Hardware  &
Software

ΝΑΙ (Να περιγραφούν αναλυτικά)

Δυνατότητα διαχωρισμού της οθόνης

Δυνατότητα απεικόνισης μονής & 

διπλής οθόνης με τους συνδυασμούς : 

B-Mode + B-Mode, B-Mode+B-Mode/

CFM ή Power Doppler

Ταυτόχρονη διπλή απεικόνιση εικόνας  B-
Mode/B-Mode +  CFM ή  Power Doppler,
σε πραγματικό χρόνο

ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά)

Πολλαπλά ζεύγη μετρήσεων (calipers) ≥ 8

Επιπλέον  τεχνολογίες  και  σύγχρονες
τεχνικές

ΝΑΙ (Να προσφερθούν προς αξιολόγηση

 και  

        επιλογή)
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ

Λογισμικό διαχείρισης εικόνων ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά)

Mονάδα σκληρού δίσκου
ΝΑΙ ενσωματωμένος (Να περιγραφεί 

αναλυτικά)

Οδηγός DVD/CD ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά)

USB/Flash drive ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά)

Ενσωματωμένη  κινηματογραφική  μνήμη
(Cine loop)  ασπρόμαυρων  ή  έγχρωμων
εικόνων  καθώς  και  μνήμη
κυμματομορφών Μ-Mode και Doppler.

ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Ασπρόμαυρο καταγραφικό ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά)

ΚΙΤ βιοψίας ηχοβόλων κεφαλών
ΝΑΙ (Να προσφερθούν προς επιλογή όλα 

τα διαθέσιμα κιτ βιοψίας)

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Πακέτο Αγγειολογικών εφαρμογών ΝΑΙ (Βασικό – Να περιγραφεί αναλυτικά)

Πακέτο Ακτινολογικών εφαρμογών ΝΑΙ (Βασικό – Να περιγραφεί αναλυτικά)

Πακέτο Καρδιολογικών εφαρμογών ΝΑΙ (Βασικό – Να περιγραφεί αναλυτικά) 

Άλλα πακέτα εφαρμογών

ΝΑΙ  (Να προσφερθούν προς αξιολόγηση

 και επιλογή όλα τα διαθέσιμα 

πακέτα κλινικών εφαρμογών. 

Να περιγραφούν αναλυτικά).

Να διαθέτει σε όλες τις εφαρμογές τεχνική
αυτόματης  πλανημέτρησης  της
κυμματομορφής  Doppler σε  πραγματικό
χρόνο (κατά την διάρκεια της εξέτασης),
για  συνεχή  (real time)  ανίχνευση  και
παρουσίαση  των  αιμοδυναμικών
παραμέτρων,  ταχύτητας,  πίεσης,  PI,  RI,
κ.λ.π.

Ναι (Να περιγραφεί). Nα αναφερθούν 

οι ανιχνευόμενοι παράμετροι οι 

οποίοι και να απομνημονεύονται στην 

κινηματογραφική μνήμη μαζί με 

την μετρούμενη κυμματομορφή,

 για αναλυτική επισκόπηση της εξέτασης.

   

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Σύστημα επικοινωνίας DICOM, υπηρεσίες ΝΑΙ ( Να προσφερθεί προς επιλογή)

Θύρα LAN NAI
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Θύρα USB NAI

Θύρα HDMI για μεταφορά σήματος NAI

Διάγνωση βλαβών από απόσταση (remote
service)

NAI

Εργοστασιακό  τροχήλατο  ρυθμιζόμενο
καθ’ύψος  με  δυνατότητα  ταυτόχρονης
σύνδεσης  τριών  (3)  ενεργών  ηχοβόλων
κεφαλών,  σύστημα  φόρτισης  της
μπαταρίας του υπερηοχοτομογράφου.

ΝΑΙ (Να προσφερθεί στην βασική 

σύνθεση)

Παρατηρήσεις

2. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ  Σ:   ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ  

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ

ARGON 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Η

PROSPECTUS

39. ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
ΣΤΗΝ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ   ARGON     

Πλήρες  σύστημα  ενδοσκόπησης  για  την  πρώιμη  διάγνωση  &  θεραπεία  του
καρκίνου.  Θα  πρέπει  να  διαθέτει  όλες  τις  νέες  τεχνολογίες  για  την  πρώιμη
ενδοσκοπική ανίχνευση του καρκίνου καθώς και τεχνολογίες για την σταδιοποίηση
των ευρημάτων και της επιλογής της κατάλληλης θεραπευτικής αντιμετώπισης.

Το σύστημα να αποτελείται  από:

ΒΙΝΤΕΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ FULL HIGH DEFINITION
18. Να είναι τελευταίας γενιάς και νέας τεχνολογίας με πρώτη ημερομηνία

κυκλοφορίας όχι μεγαλύτερη των πέντε ετών και να συνεργάζεται με ενδοσκόπια
υψηλής ευκρίνειας και υψηλής ανάλυσης με αισθητήρες εικόνας CCD & CMOS κα-
θώς και με ενδοσκόπια με σύστημα οπτικής μεγέθυνσης τουλάχιστον 130x zoom,
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για τον εντοπισμό και διάγνωση μικρό-αλλοιώσεων του βλεννογόνου στο εξεταζο-
́μενο πεδίο.

19. Να διαθέτει απαραίτητα υψηλή ανάλυση FULL HD Endoscopy 1920x1080
pixels ώστε να δίνει καθαρή και φωτεινή εικόνα με απόλυτη πιστότητα των χρω-
μάτων για μεγαλύτερη ακρίβεια στην διάγνωση. 

20. Να διαθέτει σύστημα χρωμοενδοσκόπησης για την διάκριση παθολογικού
και φυσιολογικού ιστού και την ανάδειξη μορφωμάτων και τριχοειδών αγγείων
στα επιφανειακά στρώματα του βλεννογόνου τα οποία δεν είναι  ορατά με τον
λευκό φωτισμό και να έχει την δυνατότητα ταυτόχρονης αποθήκευσης της εικόνας
λευκού φωτός και της εικόνας της χρωμοενδοσκόπησης για τον περαιτέρω έλεγχο
και αξιολόγηση.

21. Ο χρήστης να έχει την δυνατότητα αποθήκευσης και επιλογής τουλάχι-
στον 3 διαφορετικών φίλτρων και να μπορεί να επιλέξει την ταυτόχρονη παρουσί-
αση στην οθόνη της εικόνας του λευκού φωτός και της εικόνας της χρωμοενδο-
σκόπησης. 

22. Να διαθέτει κατά την λειτουργία παγώματος της εικόνας δυνατότητα ταυ-
τόχρονης εμφάνισης στην οθόνη δεύτερης live εικόνας έτσι ώστε να εξασφαλίζει
ότι η εξέταση θα συνεχιστεί με ασφάλεια καθώς και σύστημα αυτόματης επιλογής
της βέλτιστης εικόνας της εξέτασης ώστε να επιλέγεται η καθαρότερη εικόνα χω-
ρίς αλλοιώσεις κίνησης. 

23. Να διαθέτει  σύστημα ρύθμισης  της  σαφήνειας  της  δομής  της  εικόνας
ώστε να επιτρέπει την κοντινότερη παρατήρηση των λεπτομερειών και σύστημα
ενίσχυσης της απεικόνισης των αγγείων για καλύτερη απεικόνιση των φλεβικών
σχηματισμών στον βλεννογόνο.

24. Να διαθέτει εσωτερικό ενσωματωμένο σύστημα αποθήκευσης με χωρητι-
κότητα τουλάχιστον 2Gb για την αποθήκευση των ενδοσκοπικών εικόνων καθώς
εξωτερικό σύστημα αποθήκευσης σε μονάδα USB για την άμεση μεταφορά των ει-
κόνων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή 

25. Να διαθέτει σύστημα ψηφιακής μεγέθυνσης της εικόνας σε τουλάχιστον
10 βήματα έτσι ώστε ο χειριστής να μπορεί να επιλέξει την πλέον κατάλληλη ρύθ-
μιση της εικόνας ανάλογα με την κάθε περίπτωση.

26. Να διαθέτει  σύστημα απομόνωσης των ενδοσκοπίων  το  οποίο να επι-
τρέπει την εναλλαγή τους χωρίς την απαίτηση απενεργοποίησης του συστήματος
ώστε να αποφεύγεται η καθυστέρηση μεταξύ των εξετάσεων.

27. Να διαθέτει σύστημα ρύθμισης της ταχύτητας του διαφράγματος σε του-
λάχιστον 4 επίπεδα, από 1/60 έως 1/400, έτσι ώστε η εικόνα να διατηρεί την ευ -
κρίνεια της κατά την διάρκεια γρήγορων κινήσεων του ενδοσκοπίου από τον χρή-
στη. 

28. Να έχει  την  σύστημα ρύθμισης  του  κόκκινου,  πράσινου και  του  μπλε
χρώματος,  σε  τουλάχιστον  9  διαφορετικά  επίπεδα  και  ρύθμιση  της  αντίθεσης
(contrast) σε τουλάχιστον 3 διαφορετικά επίπεδα 

29. Να έχει  σύστημα αποθήκευσης ρυθμίσεων όπως χρώμα,  φωτεινότητα,
λεπτομέρεια, αντίθεση κλπ. για τουλάχιστον 3 χρηστών ξεχωριστά.

30. Να διαθέτει σύστημα αποθήκευσης στοιχείων για 10 ασθενείς, 10 ενδο-
σκοπικών επεμβάσεων και 10 ιατρών μέσω του πληκτρολογίου.

31. Να διαθέτει ενσωματωμένη έξοδο σύνδεσης δικτύου σύμφωνα με το ια-
τρικό  πρότυπο  DICOM για  την  μεταφορά  εικόνων  και  στοιχείων  της  εξέτασης
(DICOM SEND)  καθώς  και  στοιχείων  από  την  καρτέλα  του  ασθενούς  (DICOM
WORKLIST). Το σύστημα να είναι είτε εγκαταστημένο στον βίντεο επεξεργαστή είτε
να παραδοθεί πλήρες εξωτερικό σύστημα DICOM το οποίο να καλύπτει τις παρα-
πάνω λειτουργίες στα πλαίσια του προϋπολογισμού. Σε περίπτωση εξωτερικού συ-
στήματος αυτό να διαθέτει έγκριση από τον κατασκευαστικό οίκο του βίντεο επε-
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ξεργαστή για την πλήρη συμβατότητα του.
32. Να διαθέτει σύστημα αυτόματης αναγνώρισης του ενδοσκοπίου με ταυ-

τόχρονη απεικόνισή στην οθόνη του τύπου του και του S.N για την συνεργασία με
συστήματα τεκμηρίωσης.

33. Να έχει την δυνατότητα απεικόνισης στην οθόνη των τεχνικών χαρακτηρι-
στικών του οργάνου (διάμετρος καναλιού,  εξωτερική διάμετρος, θέση καναλιού
βιοψίας, θέση water jet κλπ.) καθώς και σχόλια του χρήστη.

34. Να  διαθέτει  απαραίτητα  ψηφιακές  εξόδους  FULL HIGH DEFINITION
1920x1080 για σύνδεση με FULL HIGH DEFINITION medical μόνιτορ.

ΠΗΓΗ  ΨΥΧΡΟΥ  ΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΜΕ  ΠΟΛΛΑΠΛΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ  ΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΣΕ
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚA ΜΗΚH ΚΥΜΑΤΟΣ

11. Να είναι ενσωματωμένη ή ξεχωριστή συσκευή τελευταίας γενιάς και νέας
τεχνολογίας με πρώτη ημερομηνία κυκλοφορίας όχι μεγαλύτερη των πέντε ετών και
να διαθέτει είτε λυχνία ΧΕΝΟΝ με ισχύ 300W, είτε σύστημα πολλαπλού φωτισμού
με ανεξάρτητα LED, τα οποία να εκπέμπουν φως σε διαφορετικά μήκη κύματος από
410nm έως 615nm καλύπτοντας τις απαιτήσεις για την βελτίωση της απεικόνισης
της επιφανειακής δομής του βλεννογόνου. Να έχει την δυνατότητα ρύθμισης του
μήκους κύματος των ανεξάρτητων πηγών φωτισμού  LED και να αποδίδει υψηλής
απόδοσης λευκό φωτισμό ισάξιάς φωτιστικής έντασης με λυχνία ΧΕΝΟΝ 300Watt
κατάλληλο για τα ενδοσκόπια τελευταίας τεχνολογίας με αισθητήρες εικόνας CCD
& CMOS.

12. Να διαθέτει ειδική μέθοδο για την πρώιμη ανίχνευση του καρκίνου και
των φλεγμονών του βλεννογόνου με διαφοροποίηση του κόκκινου φάσματος της
ενδοσκοπικής εικόνας μέσω της ρύθμισης της έντασης των ανεξάρτητων πηγών
φωτισμού χωρίς την χρήση πρόσθετων φίλτρων και συστημάτων επεξεργασίας ει-
κόνας. Να κατατεθούν δημοσιευμένες μελέτες και επιστημονικά άρθρα που να πι-
στοποιούν τη μέθοδο. 

13. Να διαθέτει ειδική μέθοδο που  να ενισχύει την απεικόνιση της επιφα-
νειακής δομής του βλεννογόνου και να τονίζει τη αντίθεση των ανωμαλιών της
επιφάνειας του (pit patterns) καθώς και να αυξάνει την ευκρίνεια απεικόνισης των
επιφανειακών αγγείων (vascular pattern),  με  χρήση φωτισμού μήκους κύματος
410nm μέσω της ρύθμισης της έντασης των ανεξάρτητων πηγών φωτισμού χωρίς
την χρήση φίλτρων και συστημάτων επεξεργασίας εικόνας. Να κατατεθούν δημο-
σιευμένες μελέτες και επιστημονικά άρθρα που να πιστοποιούν τη μέθοδο 

14. Η διάρκεια ζωής του συστήματος φωτισμού να είναι τουλάχιστον 10.000
ώρες (να πιστοποιείται από τον κατασκευαστή) για μείωση του κόστους λειτουργί-
ας του συστήματος. Σε διαφορετική περίπτωση να συνοδεύεται με ανάλογο αριθ-
μό λυχνιών που να καλύπτει τις προαναφερόμενες ώρες λειτουργίας.

15. Να διαθέτει  σύστημα επαγωγικής μετάδοσης του ρεύματος καθώς και
ασύρματη επικοινωνία μετάδοσης των πληροφοριών μεταξύ του ενδοσκοπίου και
της πηγής φωτισμού χωρίς την χρήση ηλεκτρικών επαφών για την προστασία των
ενδοσκοπίων κατά την απολύμανση τους.

16. Να μπορεί να συνδεθεί  με ενδοσκόπια που διαθέτουν σύστημα οπτικού
LASER για την μετάδοση χωρίς απώλειες των δεδομένων εικόνας αυξάνοντας την
διακριτική ικανότητα.

17. Να διαθέτει λειτουργία περιορισμού της μέγιστης έντασης του φωτός για
την αποφυγή πήξης του αίματος στην περίπτωση αιμορραγίας κατά την διάρκεια
των επεμβατικών και θεραπευτικών πράξεων.  

18. Να διαθέτει σύστημα αυτόματης ρύθμισης του φωτός ελεγχόμενο από
τον επεξεργαστή εικόνας  καθώς και  χειροκίνητη  ρύθμιση  της  φωτεινότητας  σε
τουλάχιστον 9 διαφορετικά επίπεδα 
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19. Να διαθέτει ενσωματωμένη αντλία αέρα που να ρυθμίζεται σε τουλάχι-
στον 3 βήματα.

20. Να διαθέτει ειδικό φίλτρο συγκράτησης της σκόνης του εξωτερικού περι-
βάλλοντος για την αποφυγή βλαβών. Να μπορεί να καθαριστεί εύκολα από τον
χρήστη χωρίς να απαιτείται άνοιγμα της συσκευής.

ΓΑΣΤΡΟΣΚOΠΙΟ FULL HIGH DEFINITION ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΕΙΚΟΝΑΣ CMOS SENSOR 

16. Να είναι απαραίτητα νέας γενιάς και τεχνολογίας FULL HD Endoscopy και να
διαθέτει έγχρωμο αισθητήριο εικόνας CMOS με ανάλυση άνω του ενός Μega-pixel
και ταχύτητα σάρωσης τουλάχιστον 60fps. Να διαθέτει τεχνολογία προοδευτικής
σάρωσης (progressive scan)  για  την παραγωγή  video εξαιρετικά  υψηλής ευκρί-
νειας και ανάλυσης και την καλύτερη πιστότητα των χρωμάτων.  

17. Να μπορεί να συνδεθεί και να λειτουργεί με βίντεο-επεξεργαστή εικόνας υψη-
λής ευκρίνειας και υψηλής ανάλυσης FULL HD Endoscopy 1920 x 1080 pixels  έτσι
ώστε να δίνει καθαρή και φωτεινή εικόνα με απόλυτη πιστότητα των χρωμάτων
για μεγαλύτερη ακρίβεια στην διάγνωση. 

18. Να λειτουργεί με την μέθοδο απεικόνισης με αύξηση της διαφοροποίησης του
κόκκινου φάσματος της ενδοσκοπικής εικόνας, μέσω της ρύθμισης της έντασης
των ανεξάρτητων πηγών φωτισμού χωρίς την χρήση φίλτρων και συστημάτων επε-
ξεργασίας εικόνας, για την πρώιμη ανίχνευση του καρκίνου και των φλεγμονών
του βλεννογόνου. Να κατατεθούν δημοσιευμένες μελέτες και επιστημονικά άρθρα
που να πιστοποιούν τη μέθοδο. 

19. Να λειτουργεί με την μέθοδο απεικόνισης με χρήση φωτισμού μήκους κύμα-
τος 410nm μέσω της ρύθμισης της έντασης των ανεξάρτητων πηγών φωτισμού χω-
ρίς την χρήση φίλτρων και συστημάτων επεξεργασίας εικόνας, το οποίο να ενισχύ-
ει την απεικόνιση της επιφανειακής δομής του βλεννογόνου και να τονίζει τη αντί -
θεση των ανωμαλιών της επιφάνειας του (pit patterns) καθώς και να αυξάνει την
ευκρίνεια απεικόνισης των επιφανειακών αγγείων (vascular pattern). Να κατατε-
θούν  δημοσιευμένες  μελέτες  και  επιστημονικά  άρθρα  που  να  πιστοποιούν  τη
μέθοδο.

20. Να διαθέτει εξελιγμένο σύστημα οπτικού LASER για την ασύρματη μετάδοση
της εικόνας στην πηγή φωτισμού χωρίς την χρήση ηλεκτρικών επαφών για την
ασφάλεια των ενδοσκοπίου και ταυτόχρονα για την ταχύτατη χωρίς απώλειες με-
τάδοση του μεγάλου όγκου δεδομένων εικόνας που παρέχουν οι ψηφιακοί αισθη-
τήρες CMOS.  

21. Να διαθέτει ασύρματη επικοινωνία μετάδοσης των πληροφοριών μεταξύ του
ενδοσκοπίου και της πηγής φωτισμού.

22. Να διαθέτει εξελιγμένο σύστημα ασύρματης επαγωγικής μετάδοσης του ρεύ-
ματος χωρίς ηλεκτρικές επαφές στο άκρο του ενδοσκοπίου που να μην απαιτεί την
χρήση  προστατευτικού  καλύμματος  κατά  την  διάρκεια  της  απολύμανσης  επι-
τρέποντας έτσι την καλύτερη υγιεινή και ασφάλεια για τον ασθενή αλλά και την
προστασία του ενδοσκοπίου.

23. Να διαθέτει  κατά  την  λειτουργία  παγώματος  της  εικόνας,  δυνατότητα  αυ-
τόματης επιλογής της βέλτιστης εικόνας της εξέτασης, ώστε να επιλέγεται η καθα-
ρότερη εικόνα χωρίς αλλοιώσεις κίνησης 

24. Να  διαθέτει  σύστημα  αυτόματης  ρύθμισης  του  φωτός  ανάλογα  με  την
απόσταση από το  εξεταζόμενο πεδίο για  την αποφυγή υπερβολικού φωτισμού
είτε στην πολύ κοντινή είτε στην απομακρυσμένη παρατήρηση του βλεννογόνου.

25. Να διαθέτει εξωτερική διάμετρο ευκάμπτου τμήματος και σωλήνα εισαγωγής
ίση ή μικρότερη από 9.3mm για την μικρότερη δυνατή καταπόνηση του ασθενούς
κατά την διενέργεια της εξέτασης. Να αναφερθούν αναλυτικά οι διαστάσεις. 
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26. Να έχει μήκος εργασίας ίσο η μεγαλύτερο από 1.100mm για την διενέργεια
όλων  των  επεμβατικών  πράξεων.  Το  μεγαλύτερο  μήκος  θα  θεωρηθεί
πλεονέκτημα.

27. Να διαθέτει οπτικό σύστημα νέας σχεδίασης το οποίο να έχει δυνατότητα πα-
ρατήρησης  από  2  έως  και  100mm βάθος  δίνοντας  την  δυνατότητα  βαθύτερης
ανάλυσης των βλεννογονικών δομών.

28. Να διαθέτει οπτικό σύστημα με εύρος οράσεως 140º μοίρες.
29. Να έχει δυνατότητα γωνιώσεων του άκρου άνω 210, κάτω 90, δεξιά 100

και αριστερά 100.
30. Να διαθέτει  κανάλι εργασίας 2.8mm για την διενέργεια  όλων των ενδοσκοπι-

κών πράξεων.  

ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ FULL HIGH DEFINITION ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΕΙΚΟΝΑΣ CMOS SENSOR 
ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 

18. Να είναι απαραίτητα νέας γενιάς και τεχνολογίας  FULL HD Endoscopy
και  να διαθέτει  έγχρωμο αισθητήριο εικόνας  CMOS με ανάλυση άνω του ενός
Μega-pixel και  ταχύτητα  σάρωσης  τουλάχιστον  60fps.  Να  διαθέτει  τεχνολογία
προοδευτικής  σάρωσης  (progressive scan)  για  την  παραγωγή  video εξαιρετικά
υψηλής ευκρίνειας και ανάλυσης και την καλύτερη πιστότητα των χρωμάτων.  

19. Να μπορεί  να συνδεθεί  και  να λειτουργεί  με βίντεο-επεξεργαστή ει-
κόνας υψηλής ευκρίνειας και υψηλής ανάλυσης FULL HD Endoscopy 1920 x 1080
pixels  έτσι ώστε να δίνει καθαρή και φωτεινή εικόνα με απόλυτη πιστότητα των
χρωμάτων για μεγαλύτερη ακρίβεια στην διάγνωση. 

20. Να λειτουργεί με την μέθοδο απεικόνισης με αύξηση της διαφοροποίη-
σης του κόκκινου φάσματος της ενδοσκοπικής εικόνας, μέσω της ρύθμισης της
έντασης των ανεξάρτητων πηγών φωτισμού χωρίς την χρήση φίλτρων και συστη-
μάτων επεξεργασίας εικόνας,  για  την πρώιμη  ανίχνευση του καρκίνου και  των
φλεγμονών του βλεννογόνου. Να κατατεθούν δημοσιευμένες μελέτες και επιστη-
μονικά άρθρα που να πιστοποιούν τη μέθοδο. 

21. Να λειτουργεί με την μέθοδο απεικόνισης με χρήση φωτισμού μήκους
κύματος 410nm μέσω της ρύθμισης της έντασης των ανεξάρτητων πηγών φωτι-
σμού χωρίς την χρήση φίλτρων και συστημάτων επεξεργασίας εικόνας, το οποίο
να ενισχύει την απεικόνιση της επιφανειακής δομής του βλεννογόνου και να τονί-
ζει τη αντίθεση των ανωμαλιών της επιφάνειας του (pit patterns) καθώς και να αυ-
ξάνει την ευκρίνεια απεικόνισης των επιφανειακών αγγείων (vascular pattern). Να
κατατεθούν δημοσιευμένες μελέτες και επιστημονικά άρθρα που να πιστοποιούν
τη μέθοδο.

22. Να διαθέτει εξελιγμένο σύστημα οπτικού LASER για την ασύρματη με-
τάδοση της εικόνας στην πηγή φωτισμού χωρίς την χρήση ηλεκτρικών επαφών για
την ασφάλεια των ενδοσκοπίου και ταυτόχρονα για την ταχύτατη χωρίς απώλειες
μετάδοση του μεγάλου όγκου δεδομένων εικόνας που παρέχουν οι ψηφιακοί αι-
σθητήρες CMOS.  

23. Να διαθέτει ασύρματη επικοινωνία μετάδοσης των πληροφοριών μετα-
ξύ του ενδοσκοπίου και της πηγής φωτισμού.

24. Να  διαθέτει  εξελιγμένο  σύστημα  ασύρματης  επαγωγικής  μετάδοσης
του ρεύματος χωρίς ηλεκτρικές επαφές στο άκρο του ενδοσκοπίου που να μην
απαιτεί την χρήση προστατευτικού καλύμματος κατά την διάρκεια της απολύμαν-
σης επιτρέποντας έτσι την καλύτερη υγιεινή και ασφάλεια για τον ασθενή αλλά
και την προστασία του ενδοσκοπίου.

25. Να διαθέτει κατά την λειτουργία παγώματος της εικόνας, δυνατότητα
αυτόματης επιλογής της βέλτιστης εικόνας της εξέτασης, ώστε να επιλέγεται η κα-
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θαρότερη εικόνα χωρίς αλλοιώσεις κίνησης 
26. Να διαθέτει σύστημα αυτόματης ρύθμισης του φωτός ανάλογα με την

απόσταση από το  εξεταζόμενο πεδίο για  την αποφυγή υπερβολικού φωτισμού
είτε στην πολύ κοντινή είτε στην απομακρυσμένη παρατήρηση του βλεννογόνου.

27. Να διαθέτει  σωλήνα εισαγωγής  με  βαθμιαία  μεταβλητή σκληρότητα
καθώς και σύστημα υποβοήθησης της κολονοσκόπησης το οποίο να εξασφαλίζει
την μεταφορά της δύναμης και της ροπής που εφαρμόζει ο χρήστης, έτσι ώστε να
βελτιώνεται η κατευθυντικότητα του ενδοσκοπίου κατά μήκος του παχέος εντέρου
και να διευκολύνεται η διέλευση του από οξείες καμπές για την μικρότερη δυνατή
καταπόνηση του ασθενή κατά την διενέργεια της εξέτασης. 

28. Να  διαθέτει εξωτερική διάμετρο σε όλο το μήκος του ενδοσκοπίου ίση
ή μικρότερη από 12.8mm για την μικρότερη δυνατή καταπόνηση του ασθενούς
κατά την διενέργεια της εξέτασης. Να αναφερθούν αναλυτικά οι διαστάσεις. 

29. Να έχει μήκος εργασίας ίσο η μεγαλύτερο από 1.690mm για την διενέρ-
γεια  όλων  των  επεμβατικών  πράξεων.  Το  μεγαλύτερο  μήκος  θα  θεωρηθεί
πλεονέκτημα. 

30. Να διαθέτει οπτικό σύστημα νέας σχεδίασης το οποίο να έχει δυνα-
τότητα παρατήρησης από 2 έως και 100mm βάθος δίνοντας την δυνατότητα βαθύ-
τερης ανάλυσης των βλεννογονικών δομών.

31. Να διαθέτει οπτικό σύστημα με εύρος οράσεως 170º μοίρες έτσι ώστε
να εξασφαλίζεται η παρατήρηση δύσκολων περιοχών του εντέρου όπως η οπίσθια
πλευρά των πτυχών.

32. Να έχει δυνατότητα γωνιώσεων του άκρου άνω 180, κάτω 180, δεξιά
160 και αριστερά 160.

33. Να διαθέτει  κανάλι εργασίας ίσο ή μεγαλύτερο από 3.8mm για την διε-
νέργεια προηγμένων επεμβατικών ενδοσκοπικών πράξεων.

34. Να διαθέτει ξεχωριστό κανάλι για έκπλυση του βλεννογόνου (water jet)
με σύνδεση στο κοννέκτορα κι όχι στο χειριστήριο.

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

18. Να είναι νέας γενιάς, και τελευταίας τεχνολογίας .
19. Να διαθέτει έγχρωμο CCD (HIGH DEFINITION) υψηλής ευκρίνειας για την καλύτερη

πιστότητα των χρωμάτων.  
20. Να μπορεί να συνδεθεί και να λειτουργεί με βίντεο-επεξεργαστή εικόνας υψηλής 

ευκρίνειας και υψηλής ανάλυσης FULL HIGH DEFINITION,  έτσι ώστε να δίνει καθα-
ρή και φωτεινή εικόνα με απόλυτη πιστότητα των χρωμάτων για μεγαλύτερη ακρί-
βεια στην διάγνωση. 

21. Να διαθέτει μεγάλη εικόνα με πλήρη κάλυψη της επιφάνειας του monitor.  Η 
μεγαλύτερη εικόνα θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. 

22. Να συνεργάζεται απαραίτητα με σύστημα χρωμοενδοσκόπησης. 
Να  διαθέτει εξωτερική διάμετρο σε όλο το μήκος του ενδοσκοπίου ίση ή μικρότε-
ρη από 10.8mm για την μικρότερη δυνατή καταπόνηση του ασθενούς κατά την 
διενέργεια της εξέτασης. Να αναφερθούν αναλυτικά οι διαστάσεις. 
Να έχει μήκος εργασίας ίσο η μεγαλύτερο από 1100mm για την διενέργεια όλων 
των επεμβατικών πράξεων. Το μεγαλύτερο μήκος θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. 
Να διαθέτει βάθος πεδίου από  3mm έως 100mm
Να διαθέτει εύρος οράσεως 140º μοίρες.
Να έχει δυνατότητα γωνιώσεων άνω 210, κάτω 90, δεξιά 100 και αριστερά 
100.
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Να διαθέτει εργονομικό χειριστήριο με σύστημα γωνιώσεων χαμηλής τριβής και 
ειδικό σχεδιασμό για εύκολο καθαρισμό. 
Να διαθέτει κανάλι εργασίας με διάμετρο ίση ή μεγαλύτερη από 3.8mm για την 
διενέργεια  όλων των επεμβατικών ενδοσκοπικών πράξεων.
Να διαθέτει  ξεχωριστό κανάλι για έκπλυση του βλεννογόνου του εντέρου (water 
jet).
Να διαθέτει πλήκτρα για την ενεργοποίηση διαφόρων λειτουργιών.
Το προσφερόμενο βίντεο-ενδοσκόπιο να συνεργάζεται με τον υπάρχον εξοπλισμό 
του Νοσοκομείου FUJIFILM για λόγους ομοιογένειας των διαφορετικών υποσυστη-
μάτων.
Το προσφερόμενο μηχάνημα πρέπει να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την οδη-
γία 93/42/ΕΕC 
Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται από τα πρωτότυπα prospectus των οίκων.

ΜONITOΡ 27ιντσών FULL HIGH DEFINITION LED BACKLIGHT
13. Να διαθέτει οθόνη  FULL HIGH DEFINITION LED Backlight τουλάχιστον  27ιντσών,

χωρίς ακτινοβολία.
14. Η οθόνη να είναι απολύτως στεγανή, με ειδική επικάλυψη για την αποφυγή αντα-

νακλάσεων. Να διαθέτει δυνατότητα απολύμανσης. 
15. Να διαθέτει ανάλυση εικόνας τουλάχιστον1.920 x 1.080 pixels.
16. Να διαθέτει  φωτεινότητα τουλάχιστον 900cd/m².
17. Να διαθέτει  λόγο αντίθεσης τουλάχιστον 10001
18. Να διαθέτει αντί χαρακτικό τζαμί προστασίας της οθόνης με 10ετη εγγύηση.
19. Να διαθέτει υψηλή ταχύτητα απόκρισης τουλάχιστον 14ms.
20. Να διαθέτει  ευρυγώνιο  πεδίο  με  εύρος  όρασης  τουλάχιστον  οριζόντια  1780  και

κάθετα 1780.   
21. Nα διαθέτει λειτουργία PICTURE IN PICTURE.
22. Να έχει δυνατότητα ανάρτησης  σε βραχίονα στο τροχήλατο ή σε stand.
23. Να διαθέτει εισόδους/εξόδους,3G-SDI, DVI, VGA, ΒΝC, S-Video.
24. Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται από τα πρωτότυπα prospectus των οίκων.

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ

Να είναι εργονομικά σχεδιασμένο, τροχήλατο με 4 αντιστατικούς τροχούς, με σύ-
στημα πέδησης 2 τροχών  για μεγαλύτερη σταθερότητα.
Να  διαθέτει  ειδική  θέση  για  ασφαλή  τοποθέτηση   ενδοσκοπίου  για  αποφυγή
θραύσεως και  καταπόνηση των ενδοσκοπίων (κρεμάστρα ενδοσκοπίου),  ρυθμι-
ζόμενη καθ’ ύψος.

10. Να διαθέτει θέση τοποθέτησης πληκτρολογίου.
11. Να διαθέτει τέσσερα  ράφια τοποθέτησης ενδοσκοπικών μηχανημάτων με δυνα-

τότητα  αλλαγής    καθ’ ύψος. Το ένα από αυτά να διαθέτει ειδική λαβή για τη με-
ταφορά του με όλο το φορτίο.

12. Να διαθέτει ειδική βάση στήριξης για επίπεδη οθόνη με αντοχή βάρους μέχρι 14
κιλά.

13. Το προσφερόμενο τροχηλατο πρέπει να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την οδη-
γία 93/42/ΕΕ.

14. Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται από τα πρωτότυπα prospectus των οίκων.
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ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΓΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

19. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλη για την πραγμάτωση όλων των ενδο-
σκοπικών επεμβάσεων.

20. Να διαθέτει σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών οι οποίες να αποθηκεύονται στην
μνήμη της μονάδας με κωδικό σφάλματος. Σε περίπτωση λανθασμένης λειτουργί-
ας να ενεργοποιείται οπτικοακουστικό ALARM και να διακόπτεται η λειτουργία της
μονάδας.

21. Να συνδέεται με την γαστρεντερολογική διαθερμία και να ρυθμίζεται πλήρως από
αυτή.

22. Να έχει δυνατότητα αποθήκευσης πολλαπλών προγραμμάτων.
23. Να έχει δυνατότητα πέραν της υποδοχής APC να διαθέτει και μια επιπλέον υποδο-

χή (socket) η οποία να μπορεί να οριστεί με επιλογή του χρήστη σε μονοπολική ή
διπολική, έτσι ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες του τμήματος. Να υπάρχει
επιπλέον η δυνατότητα μελλοντικής αντικατάστασης υποδοχής με άλλου τύπου.

24. Να έχει δυνατότητα ρύθμισης της ροής αερίου από 0,1-8  lt/min με βήμα 0,1  lt/
min.

25. Να διαθέτει σύστημα έκπλυσης του καθετήρα.
26. Να διαθέτει σύστημα αυτόματης ανίχνευσης του τύπου του καθετήρα και ανάλο-

γης ρύθμισης της συσκευής (Plug & Play). 
27. Να διαθέτει δυνατότητες λειτουργίας ως κάτωθι:

 Βασική ρύθμιση για αιμόσταση σε περίπτωση εκτεταμένης αιμορραγίας μικρής
έντασης. Ρύθμιση της έντασης του θερμικού αποτελέσματος μέσω της ισχύος.

 Ρύθμιση για αιμόσταση εκτεταμένης αιμορραγίας με έμφαση στο μικρό βάθος
πήξης. 

 Ρύθμιση του βάθους πήξης μέσω των βαθμίδων αποτελέσματος.
 Ρύθμιση με καθορισμένη εκπομπή μεμονωμένων παλμών APC για αιμόσταση

εκτεταμένης αιμορραγίας.  Ρύθμιση της έντασης του θερμικού αποτελέσματος
μέσω της ισχύος.

28. Να έχει δυνατότητα ενεργοποίησης με το χέρι και με ποδοδιακόπτη.
29. Να έχει δυνατότητα λειτουργίας με κεντρική παροχή αργού.
30. Να συνεργάζεται απαραίτητα με καθετήρες αργού με ενσωματωμένο φίλτρο για

την αποφυγή επιμόλυνσης τόσο της συσκευής όσο και των ασθενών.
31. Να έχει δυνατότητα χειροκίνητης ρύθμισης της ροής κατ’επιλογή του χρήστη μέσω

των πλήκτρων της γαστρεντερολογικής διαθερμίας. 
32. Να έχει δυνατότητα χειροκίνητης ρύθμισης του αποτελέσματος κατ’επιλογή του

χρήστη μέσω των πλήκτρων της γαστρεντερολογικής διαθερμίας. 
33. Να συνεργάζεται με την γαστρεντερολογική διαθερμία του Νοσοκομείου.
34. Το προσφερόμενο μηχάνημα πρέπει να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την οδη-

γία 93/42/ΕΕC.  
35. Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται από τα πρωτότυπα prospectus των οίκων.
36. Να παραδίδεται πλήρης με φιάλη αργού και μειωτήρα πίεσης με συνδετικό σωλή-

να.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΕΕΕΣ 

Ως συνημμένο αρχείο espd-request.pdf.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €)

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 120/2022

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια και εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού»

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΕ € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

(αριθμητικώς)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ €

ΜΕ ΦΠΑ

(αριθμητικώς)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ χωρίς Φ.Π.Α. (αριθμητι-

κώς) 

(στην οποία περιλαμβάνεται κάθε άλλη επιβάρυνση καθώς και

οι υπέρ τρίτων κρατήσεις για προμήθεια, μεταφορά, παράδο-

ση, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε πλήρη λειτουργία του 

ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στον τόπο και με τον τρόπο 

που προβλέπεται στην διακήρυξη καθώς και τις απαιτούμενες 

διαμορφώσεις του χώρου)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ, χωρίς ΦΠΑ

(ολογράφως), Π

ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ 24% ΠΟΣΟ ΦΠΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ με ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ (αριθμητικώς)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ με ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ (ολογράφως)

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ/Ημερομηνία
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ     1     -     ΣΧΕΔΙΟ     ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ     ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ     ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Ονομασία

Τράπεζας:______________________________________________________

Κατάστημα:______________________________________________

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________

Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________

Προς:

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ………….. ΕΥΡΩ

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας …….. οδός ……. αριθμός
… ΤΚ………..,]

[ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών

α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………

β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………

γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια 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….
…………. για την …………………………………………..συνολικής αξίας..................................., σύμφωνα με τη με
αριθμό 120/2022 Διακήρυξή σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’  όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω
διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας] ή [σε
περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από
αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της
Ένωσης ή Κοινοπραξίας]

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 ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί
το βάσιμο ή μη της απαίτησής 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 ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς).

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα έγγραφη δήλωσή σας, με την
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ     2     -     ΣΧΕΔΙΟ     ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ     ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ     ΚΑΛΗΣ     ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

Ονομασία

Τράπεζας:______________________________________________________

Κατάστημα:______________________________________________

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________

Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________

Προς

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ………….. ΕΥΡΩ

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός ………….
Αριθμός….Τ.Κ. ……] ή

[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, 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 …………. με αντικείμενο την
………………………………………….  συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό 120/2022 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 ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί
το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα 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.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ   3   -     ΣΧΕΔΙΟ     ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ     ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ     ΚΑΛΗΣ     ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

Ονομασία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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Τράπεζας:______________________________________________________

Κατάστημα:______________________________________________

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________

Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________

Προς

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ………….. ΕΥΡΩ

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός ………….
Αριθμός….Τ.Κ. ……] ή

[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, 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 λειτουργία του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού
της  από  ………………. σύμβασης που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο την
………………………………………….  συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό 120/2022 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 ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί
το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα 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.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4  - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ
ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5  - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΤΑΜΕΙΟΥ  ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ  &
ΔΑΝΕΙΩΝ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ &
ΔΑΝΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Σχέδιο Σύμβασης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:  ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

4 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΡΓΟ:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΘ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ:    .……….€ με το ΦΠΑ

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  120/2022

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ      …./…./20...

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Συμβατικού Ποσού ……………...€ με το ΦΠΑ

Αριθμός:

Συμβατικό Ποσό (ολογράφως): 

Ανάδοχος:

Είδος:

Υπηρεσία; ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

   Θεσσαλονίκη, σήμερα την………………του μήνα ……………..  του έτους ……………, ημέρα της εβδομάδας

………………………………….οι υπογράφοντες, αφενός μεν το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

που εκπροσωπείται νόμιμα από τον  Διοικητή  κ.  Νικόλαο  Αντωνάκη  και  αφετέρου η
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εταιρεία…………………………………,  Α.Φ.Μ…………………………,  ΔΟΥ…………………………….,  τηλ  ………………………  fax:

……………………………………..,  email:……………………………………………..   που νόμιμα εκπροσωπείται από τον/την

…………………………………………………….………………………..

     Έχοντας υπόψη :

1. Την  υπ.  αριθμ.  120/2022  διακήρυξη  της  Αναθέτουσας  Αρχής  για  την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»,

συνολικού προϋπολογισμού 140.000,00 € με το ΦΠΑ,  μέσω του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία

2014-2020».  

2. Την απόφαση που έλαβε κατά την …..η/..-..-2022 (θέμα: ...ο) Συνεδρίασή του το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Αναθέτουσας Αρχής (ΑΔΑ: ….469067-...), με την οποία κατακυρώθηκε το απο-

τέλεσμα του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης, στον Προμηθευτή. 

3. Την με αριθμό  1412/28-03-2022 (ΑΔΑ: ΨΛ6Η469067-Λ6Κ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

4. Την υπ΄αριθμ. ………/…-…-2022 έγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Κεντρι-

κής Μακεδονίας για τη σύναψη Σύμβασης. 

5. Το υπ΄αριθμ. ………/…-…-2022 έγγραφο του Νοσοκομείου, με το οποίο κοινοποιήθηκε στον 

δεύτερο συμβαλλόμενο η κατακύρωση του αποτελέσματος του ανωτέρω Διαγωνισμού.

6. Τις διατάξεις των Ν. 3329/05, του ΠΔ 80/2016 και του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει μέχρι σήμερα.

Άρθρο 1ο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους, αναθέτει στο δεύτερο, ο οποίος για συντομία θα αναφέρεται στο

εξής «προμηθευτής», την προμήθεια  ……………………………….. όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω :

1………………………………………………………...(τεμ. 1):

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  (ΜΗΧΑΝΗΜΑ) ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ  σε  €

με κρατήσεις 

MIS & α/α Υποέργου

.............. …… 

………….……….
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ με κρατήσεις, χωρίς ΦΠΑ 

………….………….

ΦΠΑ ………%

……………….…….

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ, με ΦΠΑ

(αριθμητικώς) ……………..………

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ, με ΦΠΑ

(ολογράφως)

………………………..

…………………………………………………..…………

Το συνολικό συμβατικό τίμημα για την παραπάνω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των ………. ευρώ και

……...λεπτών (…………..€),  συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων υπέρ τρίτων,  του φόρου εισοδήματος

(4%)  και  του  αναλογούντα  ΦΠΑ  (24%),  είναι  σταθερό  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  σύμβασης  και  δεν

αναπροσαρμόζεται.

    Η ως άνω τιμή νοείται για παράδοση των ανωτέρω ειδών, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του

Προμηθευτή, ελεύθερου στο χώρο του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ για τον οποίο προορίζονται, και περιλαμβάνει την

αξία των μηχανημάτων με τα κλινικά πακέτα και τον παρελκόμενο εξοπλισμό, τα έξοδα μεταφοράς τους

μέχρι και εντός του χώρου εγκατάστασής τους στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, τη συνεργασία με το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ για

τη διαμόρφωση των τελικών σχεδίων και  στοιχείων εφαρμογής,  τα έξοδα εγκατάστασης,  συνδέσεων,

ρυθμίσεων, δοκιμών και θέσης σε πλήρη λειτουργία αυτών και την εκπαίδευση του προσωπικού (χρήστες)

του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, περιλαμβάνει δε επί πλέον τις υπέρ τρίτων κρατήσεις, το φόρο εισοδήματος και τον

αναλογούντα ΦΠΑ, σύμφωνα με τη Διακήρυξη 120/2022  και την προσφορά του Προμηθευτή. 

Άρθρο 2ο

ΤΟΠΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ –ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η  παραλαβή  του  εξοπλισμού  θα  ολοκληρωθεί  σε  χρονικό  διάστημα    τεσσάρων  (4)  μηνών    από  την  

υπογραφή της σύμβασης. 

Στο διάστημα αυτό ισχύουν και πρέπει να εκτελεστούν τα ακόλουθα : 

α.- Ο  Προμηθευτής  υποχρεώνεται  να  εκτελέσει  πλήρως  τις  απαιτούμενες  εργασίες  για  την

εγκατάσταση των μηχανημάτων στον χώρο που έχει επιλεχθεί, σε συνεργασία με το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.

 Ο Προμηθευτής πρέπει να αναλάβει ο ίδιος την μεταφορά και εγκατάσταση των μηχανημάτων στο χώρο

τοποθέτησης και παραμονής του, με βάση την ελληνική νομοθεσία και τους αντίστοιχους κανονισμούς. 
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Ο  Προμηθευτής  υποχρεώνεται  να  εκτελέσει  πλήρως  την  εγκατάσταση  των  μηχανημάτων  και  να  τα

παραδώσει  σε  πλήρη λειτουργία,  με  δικό του ειδικευμένο και  ασφαλισμένο  προσωπικό και  δική του

ολοκληρωτικά ευθύνη,  σύμφωνα με τους τεχνικούς & επιστημονικούς κανόνες,  τους κανονισμούς του

ελληνικού κράτους, με τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και τέλος τις οδηγίες των

αρμοδίων  υπηρεσιών  του  φορέα,  στο  χώρο  που  του  διαθέτει  το  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.  Ο  Προμηθευτής

υποχρεούται να χρησιμοποιήσει αποδεδειγμένα το εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο περιλαμβάνεται

στα δικαιολογητικά της προσφοράς,  το δε ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ οφείλει  να ελέγξει  τη σχετική συμμόρφωση,

ώστε να διασφαλισθούν τα συμφέροντα του Δημοσίου.

Η  παραλαβή  των  μηχανημάτων  (οριστική  ποιοτική  και  ποσοτική)  θα  γίνει  σε  κατάσταση  πλήρους

λειτουργίας, ως ειδικότερα ορίζεται από την σχετική κείμενη νομοθεσία. Οι περιγραφόμενες στη σύμβαση

δυνατότητες των μηχανημάτων θα ελεγχθούν σε κάθε περίπτωση με τα απαιτούμενα εργαλεία και όργανα

μετρήσεων  και  ελέγχου,  πάντοτε  δε  κατά  τρόπο  τεχνικά  άρτιο  και  όπου  αυτό  δεν  είναι  δυνατό,  σε

πραγματικές συνθήκες.

Όλα τα είδη και υλικά, που θα προσκομίσει ο Προμηθευτής στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ για την εγκατάσταση και

λειτουργία  των  υπό  προμήθεια  μηχανημάτων,  πρέπει  να  είναι  καινούργια  αμεταχείριστα  χωρίς

ελαττώματα και να ικανοποιούν όλους τους όρους σύμβασης, που καθορίζουν τον τύπο, την κατηγορία

και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του.

β.-  Ο  Προμηθευτής  υποχρεούται  να  πραγματοποιήσει  την πλήρη εκπαίδευση του αντίστοιχου

προσωπικού του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (χρήστες) επί της λειτουργίας των μηχανημάτων και επί της πλήρους

εκμετάλλευσης  των  δυνατοτήτων  του,  σύμφωνα  με  το  αναλυτικό  πρόγραμμα  εκπαίδευσης  που  έχει

καταθέσει  με  την  προσφορά  του.  Η  εν  λόγω  εκπαίδευση  θα  ξεκινήσει  μετά  την  εγκατάσταση  του

μηχανήματος από τον ανάδοχο και άνευ πρόσθετης αμοιβής αυτού,  και θα έχει ολοκληρωθεί  με την

οριστική παραλαβή του μηχανήματος.  

γ.-  Με τη λήξη του διαστήματος της δοκιμαστικής περιόδου και αφού η Επιτροπή Παραλαβής του

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ βεβαιωθεί ότι τα μηχανήματα ανταποκρίνονται πλήρως και συμμορφώνονται στους όρους

της  διακήρυξης  και  των  τεχνικών  προδιαγραφών,  των  τεχνικών  σχεδίων  και  διαγραμμάτων  και  είναι

απολύτως  σύμφωνα  με  την  προσφορά  του  Προμηθευτή,  μετά  από  λεπτομερείς  ελέγχους  σε  κάθε

περίπτωση με τα απαιτούμενα εργαλεία και όργανα μετρήσεων και ελέγχου, και όπου αυτό δεν είναι

δυνατό  σε  πραγματικές  συνθήκες  με  την  διαδικασία  εξετάσεων  ή  /  και  δοκιμές  στις  οποίες  θα  τον

υποβάλλει αυτή κατά την κρίση της, θα γίνει η οριστική παραλαβή αυτού και θα συνταχθεί το οριστικό

πρωτόκολλο παραλαβής.

Κατά  την  υπογραφή  του  πρωτοκόλλου  οριστικής  παραλαβής  σε  κατάσταση  πλήρους  λειτουργίας  ο

Προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει : 

 Πλήρη σειρά τευχών (εις διπλούν) με οδηγίες συντήρησης και επισκευής (SERVICE MANUALS) στην

Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. 
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 Δύο (2) Εγχειρίδια Λειτουργίας (Operational Μanuals) στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα  

 Πλήρες πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής ασφάλειας του συγκροτήματος

 Δύο (2) σειρές επισήμων καταλόγων (βιβλίων), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, με όλους τους

κωδικούς  ανταλλακτικών  του  εργοστασίου  παραγωγής  του  συγκροτήματος  (Parts Books)  στην

ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

Παραλαβή  δε  θα  γίνει  δεκτή  αν  τα  προσφερόμενα  είδη  δεν  είναι  αυτά  που  προσφέρθηκαν  και

κατακυρώθηκαν. 

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

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

του  ως  άνω  νόμου.  Κατά  την  διαδικασία  παραλαβής  των  μηχανημάτων  διενεργείται  ποσοτικός  και

ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο Προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος

των μηχανημάτων  γίνεται  με  τους  ακόλουθο/ους  τρόπους:   Α.  Με μακροσκοπική  εξέταση  και  Β.  Με

πρακτική δοκιμασία.

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό –

οριστικό - παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις – απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του

άρθρου 208 του ν. 4412/16.

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

υποχρεωτικά και στους Προμηθευτές.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους

ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής,  μπορούν να παραπέμπονται  για

επανεξέταση  σε  δευτεροβάθμια  επιτροπή  παραλαβής  ύστερα  από  αίτημα  του  Προμηθευτή  ή

αυτεπάγγελτα σύμφωνα με  την  παρ.  5  του  άρθρου 208 του  ν.4412/16.  Τα έξοδα βαρύνουν σε  κάθε

περίπτωση τον ανάδοχο.

Επίσης,  εάν  ο  τελευταίος  διαφωνεί  με  τα  αποτελέσματα  των  εργαστηριακών  εξετάσεων  που

διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως

εξέταση κατ΄ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από

την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται

στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.

Το  αποτέλεσμα   της  κατ΄  έφεση  εξέτασης  είναι  υποχρεωτικό  και  τελεσίδικο  και  για  τα  δύο μέρη.  Ο

Προμηθευτής  δεν  μπορεί  να  ζητήσει  παραπομπή  σε  δευτεροβάθμια  επιτροπή  παραλαβής  μετά  τα

αποτελέσματα της κατ΄ έφεση εξέτασης.
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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 Προμηθευτή.

Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του  Προμηθευτή,

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.

Στις υποχρεώσεις του Προμηθευτή είναι επίσης :

Να επικολλήσει σταθερά και σε εμφανές σημείο, προσβάσιμο από το ευρύ κοινό, πινακίδα η οποία

σχεδιάζεται  σύμφωνα  με  τα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  που  καθορίζονται  στον  Κανονισμό  821/2014,

αναγράφουν την ονομασία και τον κύριο στόχο του, το έμβλημα της ένωσης μαζί με αναφορά στην

Ένωση και στο Ταμείο ή στα Ταμεία που στηρίζουν το έργο. 

Άρθρο 3ο

ΠΟΙΟΤΗΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το προς προμήθεια είδος είναι σύγχρονης τεχνολογίας, καινούριο, αμεταχείριστο και σύμφωνα με την τεχνική

προσφορά που κατατέθηκε με την ηλεκτρονική υπ’ αριθμ. …... προσφορά του Αναδόχου, σε συνδυασμό με τις

τεχνικές προδιαγραφές βάσει των οποίων διενεργήθηκε ο διαγωνισμός της με αριθμό 120/2022 διακήρυξης,

που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της  παρούσας.  

Ο εξοπλισμός θα φέρει πιστοποιητικό σήμανσης CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΕ, θα συνοδεύεται από

τα επίσημα εργοστασιακά προσπέκτους, από τα εγχειρίδια χρήσης, καθώς και τα τεχνικά εγχειρίδια στην

ελληνική γλώσσα. Για ό,τι δεν αναφέρεται ισχύουν τα όσα αναφέρονται, τόσο στους όρους της διακήρυξης

120/2022 τους οποίους αποδέχεται ο ανάδοχος, όσο και στην ανωτέρω ηλεκτρονική προσφορά του για τη

συμμετοχή του στον ηλεκτρονικό με συστημικό αριθμ. 171696 διαγωνισμό και οι οποίες επισυνάπτονται και

αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας. 

Άρθρο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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Η σύμβαση αυτή ισχύει για το χρονικό διάστημα από …………….. μέχρι και ………………..

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 προμηθευτής, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 της με αριθμ 120/2022 Διακήρυξης και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να

έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον προμηθευτή 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.

δ) ο Προμηθευτής καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα

αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας,

ε)  ο Προμηθευτής πτωχεύσει  ή  υπαχθεί  σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης  ή τεθεί  υπό αναγκαστική

διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή

αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους

όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση,

υπό  την  προϋπόθεση  ότι  ο  Προμηθευτής  ο  οποίος  θα  βρεθεί  σε  μία  εκ  των  καταστάσεων  που

αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας

υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

στ)  ο  Προμηθευτής  παραβεί  αποδεδειγμένα  τις  υποχρεώσεις  του  που  απορρέουν  από  τη  δέσμευση

ακεραιότητας της παρ. 4.3.3. της με αριθμ 120/2022 Διακήρυξης.

Άρθρο 5ο

ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή του Προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί  στο 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. 
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Toν Προμηθευτή βαρύνουν  οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 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 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της

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

Αρχής Εξέτασης Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του

ν. 4912/2022),

β) 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.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με  κάθε  πληρωμή  θα  γίνεται  η  προβλεπόμενη  από  την  κείμενη  νομοθεσία  παρακράτηση  φόρου

εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.

Άρθρο 6ο

ΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Ο Προμηθευτής  κηρύσσεται  υποχρεωτικά  έκπτωτος  από  τη  σύμβαση  και  από κάθε  δικαίωμα  που

απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλ-

λογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής):

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης,

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν

συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις

κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή

δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με

όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του Προμηθευτή από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση

γ, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρ-

θρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει

να προβεί ο Προμηθευτής, προκειμένου να συμμορφωθεί,  μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών

από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει,
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χωρίς ο Προμηθευτής να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών

από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Ο Προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης

της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.        

Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί

τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση,

β) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προ-

μηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτο-

ντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα

που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του προηγούμε-

νου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προμηθευτεί τα

αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από τρίτο οικονομικό

φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη διαδικασία δια-

πραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του

ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:                  Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π 

Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα

αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα ανω-

τέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν.

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκ-

πτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο.

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκ-

πτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός φο-

ρέας.

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται  στην αναθέτουσα

αρχή από την έκπτωση του Προμηθευτή ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,01. 

Ο καταλογισμός  του διαφέροντος επιβάλλεται  στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της ανα-

θέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και την

κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών που

δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. Για την

είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του

Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής.
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γ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του Προμηθευτή από το σύνολο των συμβάσε-

ων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 κατά τα ειδι-

κότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δη-

μόσιες συμβάσεις. 

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 πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Το

παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χω-

ρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που πα-

ραδόθηκαν 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 αρ-

μοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα

στάδια των διαδικασιών,  για το οποίο δεν ευθύνεται  ο  Προμηθευτής και  παρατείνεται,  αντίστοιχα,  ο

χρόνος φόρτωσης – παράδοσης. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επι-

βάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.                            

Άρθρο 7ο

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Ο Προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε

που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία,  να αναφέρει εγγράφως αυτά και να

προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 204 του

Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 8ο

             ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ο Προμηθευτής  αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει δωρεάν το αρμόδιο προσωπικό του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ τόσο στην

λειτουργία,  χρήση και  κατανόηση  των λειτουργιών του  μηχανήματος,  όσο και  στην  αποτελεσματικότερη

εκμετάλλευση  της  ανάπτυξης  και  απόδοσης,  ποιοτικής  και  ποσοτικής  αυτού.  Η  εκπαίδευση  αυτή  θα

εκτελεστεί σύμφωνα με το πλήρες αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης που έχει καταθέσει ο Προμηθευτής

και  έγινε  αποδεκτό,  θα  υλοποιηθεί  μετά  την  εγκατάσταση  του  μηχανήματος,  θα  έχει  διάρκεια  για  όσο

χρονικό  διάστημα  χρειαστεί  (ΣΥΜΦΩΝΑ  ΜΕ  ΤΗΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ)  και  θα  ολοκληρωθεί  μέχρι  την  οριστική

παραλαβή του μηχανήματος.

Πέραν  τούτου,  ο  Προμηθευτής  υποχρεούται,  άνευ  πρόσθετης  αμοιβής,  να  επαναλάβει  την  ως  άνω

εκπαίδευση για ίδιο τουλάχιστον χρονικό διάστημα με την αρχική εκπαίδευση, όταν και εάν αυτό ζητηθεί από

το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, μέσα στην διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας.
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ΑΡΘΡΟ 9ο

   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και

κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

Σε κάθε περίπτωση,  κάθε πιθανή τροποποίηση της  σύμβασης πρέπει  να τύχει  της  προέγκρισης  της

Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Άρθρο 10ο

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο της προμήθειας, γίνει η

αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από

τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.

Άρθρο 11ο

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Ο  Προμηθευτής  κατέθεσε  Εγγυητική  Επιστολή  υπ΄  αριθμ  ………..,  ποσού  …..€   της  Τράπεζας  …………..

………….  ,  Κατάστημα  …………..……  ,  το  οποίο  καλύπτει  σε  ποσοστό  το  4%  της  συμβατικής  αξίας  της

προμήθειας προ ΦΠΑ, για την καλή εκτέλεση της Σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από

τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο

φόρτωσης ή παράδοσης, για διάστημα ενός (1) μήνα.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή

του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Με την οριστική ποιοτική και  ποσοτική παραλαβή του μηχανήματος,  ο  Προμηθευτής  υποχρεούται  να

προσκομίσει «εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή

των  ζημιών  που  προκαλούνται  από  δυσλειτουργία  των  αγαθών  κατά  την  περίοδο  εγγύησης  καλής

λειτουργίας, εφόσον τέτοια περίοδος προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ύψος της «εγγύησης

καλής λειτουργίας» καθορίζεται στο τρία τοις εκατό (3%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ήτοι ……….

€. Η επιστροφή της ανωτέρω εγγύησης λαμβάνει χώρα μετά από την ολοκλήρωση της περιόδου εγγύησης

καλής λειτουργίας, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.4 της με αριθμ 120/2022 παραλαβή

του μηχανήματος του άρθρου 1. της παρούσας.
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Ο  χρόνος  ισχύος  της  Εγγυητικής  Επιστολής  Καλής  Λειτουργίας  πρέπει  να  είναι  μεγαλύτερος  από τον

συμβατικό χρόνο της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας κατά τρεις (3) μήνες.

Στην εγγύηση περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες από τον κατασκευαστή προληπτικές και τακτικές

συντηρήσεις  καθώς  και  η  αποκατάσταση  κάθε  βλάβης  που  θα  παρουσιασθεί  στα  μηχανήματα  με

αντικατάσταση των απαιτούμενων ανταλλακτικών και αναλωσίμων. Κάθε ανταλλακτικό ή αναλώσιμο που

θα  χρησιμοποιείται  θα  είναι  στην  αρχική  εργοστασιακή  του  συσκευασία  και  θα  ανοίγεται  παρουσία

αρμοδίου  του Νοσοκομείου.  Αυτή η τελευταία διαδικασία  θα ισχύει  καθ όλη την διάρκεια  ζωής των

μηχανημάτων.

Για το προτεινόμενο διάστημα αυτό, ο Προμηθευτής εγγυάται τα ακόλουθα, τα οποία υποχρεούται να

ακολουθήσει χωρίς καμία αποζημίωση ή αμοιβή εκ μέρους της Α.Α.. : 

α.- Την καλή και αποδοτική λειτουργία του συγκροτήματος σε όλο το χρονικό διάστημα της εγγύησης

καλής λειτουργίας που θα καθορίζεται στην προσφορά του. Η εγγύηση αυτή θα καλύπτει όλα τα

μέρη του προσφερόμενου εξοπλισμού. Ο χρόνος αυτός θα αρχίζει από την οριστική παραλαβή του

εξοπλισμού πλήρως συναρμολογημένου, εγκατεστημένου και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας. 

β.- Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ δεν θα ευθύνεται για καμιά βλάβη του εξοπλισμού προερχόμενη από την συνήθη

και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για τα εργατικά, ανταλλακτικά, κλπ,

όπως προβλέπει  το «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ» που περιέχεται  στο

Παράρτημα VII της με αριθμ 120/2022 Διακήρυξης και της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα. Η

εργασία για τα ως άνω θα είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της

επιστήμης,  του  βαθμού  ακρίβειας  που  απαιτεί  το  συγκεκριμένο  εξάρτημα  και  της  θέσης  ή του

τρόπου λειτουργίας του ενώ και τα ανταλλακτικά θα είναι αμεταχείριστα και πιστοποιημένα από

τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αποδεδειγμένη παράλειψη ή αμέλεια του Προμηθευτή να κάνει τις

πιο  πάνω  ενέργειες,  αυτές  θα  τις  κάνει  το  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  σε  βάρος  και  για  λογαριασμό  του

Προμηθευτή ή θα γίνουν με άλλο τρόπο που θα αποφασίζεται από το Όργανο Λήψης Αποφάσεων. 

 γ.-Στην  εγγύηση  περιλαμβάνεται  η  υποχρέωση  του  Προμηθευτή  και  για  προληπτικό  έλεγχο

συντήρησης, σύμφωνα με τις οδηγίες του Κατασκευαστικού Οίκου, ώστε το συγκρότημα να είναι

πάντα σε κατάσταση ετοιμότητας. 

δ.- Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου εγγύησης όλες τις

επικαιροποιήσεις  του λογισμικού  (updates,  patches)  του  Κατασκευαστικού  Οίκου  σε  υπάρχοντα

προγράμματα (software, hardware κλπ). 

ε.-  Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας θα τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας,

συντήρησης, βλάβης κλπ που θα παρακολουθείται και θα μονογράφεται από τους υπεύθυνους του

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  (ιατρό  ή  ηλεκτρονικό)  και  τον  τεχνικό  του  Προμηθευτή.  Στο  ημερολόγιο  θα

αναγράφονται  οι  βλάβες,  τα αίτια  τους  και  οι  ενέργειες  αποκατάστασής  του από τον  ανάδοχο

καθώς  και  η  διάρκεια  ακινητοποίησης  (down time)  του  συγκροτήματος.  Ο  Προμηθευτής  θα
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ειδοποιείται τηλεφωνικά για την βλάβη και ει  δυνατόν για το είδος της και θα στέλνεται  email,

οπότε από την 08.00 της επόμενης εργάσιμης ημέρας θα αρχίζει να μετρά ο χρόνος ακινητοποίησης.

Στο τέλος εκάστου χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας θα αθροίζονται  οι ώρες ακινητοποίησης

λόγω βλάβης οποιουδήποτε μέρους του συγκροτήματος.

στ.- Κατά την διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο Προμηθευτής υποχρεούται, άνευ

πρόσθετης αμοιβής, να επαναλάβει την εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

για ίδιο χρονικό διάστημα τουλάχιστον με την αρχική εκπαίδευση, όταν και εάν αυτό ζητηθεί από το

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.  

η.- Για την εφαρμογή όλων των παραπάνω, ο Προμηθευτής υποχρεούται  να διαθέτει  μόνιμα στην

Ελλάδα  σε  όλη  τη  διάρκεια  της  περιόδου  εγγύησης  καλής  λειτουργίας  τόσον  κατάλληλα

εκπαιδευμένο  προσωπικό  με  πιστοποιητικό  εκπαίδευσης  και  εξουσιοδότηση  αυτού  από  τον

κατασκευαστή  ή  τον  εξουσιοδοτημένο  αντιπρόσωπο  του  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση  όπως  αυτοί

ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, για την συντήρηση του συγκεκριμένου συγκροτήματος, όσον και

να  δεσμευτεί  ότι  θα  εξασφαλίζει  την  ύπαρξη  και  προσκομιδή  στο  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ,  όποιου

ανταλλακτικού χρειαστεί, για το συγκρότημα, κατόπιν έγγραφης ζήτησης της Υπηρεσίας. 

2. Ο χρόνος προσέλευσης τεχνικού, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 24 ώρες.

Μετά  τη  λήξη  της  περιόδου  εγγύησης  καλής  λειτουργίας,  ο  Προμηθευτής,  εφόσον  αυτό  του

ανατεθεί από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, αναλαμβάνει την ετήσια πλήρη συντήρηση-επισκευή του μηχανήματος με

την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και την κατάθεση εγγυητικής επιστολής τράπεζας ετήσιας ισχύος

και αξίας 5% της καθαρής συμβατικής αξίας ετήσιας συντήρησης-επισκευής.

ΑΡΘΡΟ 12Ο 

  ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ -  ΧΡΟΝΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

2.1    Η προληπτική συντήρηση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του οίκου κατασκευής από Δευτέρα

έως Παρασκευή και από ώρα 08.00 έως 16.00, υπό την επίβλεψη του Προμηθευτή. Σε περίπτωση που οι

ανωτέρω  ημέρες  αποτελούν  επίσημες  αργίες  ή  εορτές  του  χρόνου  η  προληπτική  συντήρηση  του

μηχανήματος θα μετατίθεται την πρώτη εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί μετά την αργία.

2.2  Οι επισκευές των βλαβών γίνονται καθημερινά μη εξαιρουμένων των Αργιών και Σαββατοκύριακων

όταν το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ εφημερεύει. Η προσέλευση των Τεχνικών του Προμηθευτή για τις επισκευές θα

γίνεται 

1. εντός 24 ωρών 

από την 08.00 της επόμενης εργάσιμης ημέρας από τη λήψη της ειδοποίησης στα γραφεία της, εκτός αν

προκύψουν λόγοι ανωτέρας βίας δεόντως αποδεδειγμένοι που επιβεβαιώνουν το ανέφικτο της έγκαιρης

μετάβασης. Η ειδοποίηση του  Προμηθευτή για την αποκατάσταση των βλαβών θα γίνεται στα γραφεία

της στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ………………………………., τις εργάσιμες μέρες και ώρες από το Τμήμα ΒΙΤ  ή
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από την Τεχνική Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής και τις μη εργάσιμες από της Κλινικές ή τα Τμήματα του

Αναθέτουσας Αρχής. 

2.3    Κατά  τη  διάρκεια  των  προγραμματισμένων  Συντηρήσεων-Επισκευών  που  θα  γίνονται  από  τους

τεχνικούς  του  Προμηθευτή  θα  ειδοποιείται  από  τον  Ανάδοχο  με  ηλεκτρονικό  μήνυμα  και  αρμόδιος

τεχνικός της Βιοιατρικής Τεχνολογίας ή της τεχνικής Υπηρεσίας της Αναθέτουσας Αρχής. Παράβαση αυτού

του όρου θα επιφέρει την ποινή της μη πληρωμής του τιμολογίου που θα εκδίδεται από τον Ανάδοχο. 

2.4 Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή υπαλλήλων

του Νοσοκομείου, η οποία αφού ελέγξει την ποιότητα, ποσότητα και λοιπά στοιχεία αυτών, θα συντάξει

τα σχετικά Πρωτόκολλα Παραλαβής.

2.5  Η επιτρεπόμενη διάρκεια ακινητοποίησης (down time) του συγκροτήματος συμφωνείται σε διακόσιες

σαράντα (240) ώρες ανά έτος. 

 Ως χρόνος ακινητοποίησης ορίζεται ο χρόνος ακινητοποίησης των επί μέρους αυτόνομων λειτουργικών

μονάδων ή του συνόλου του μηχανήματος κατά τον οποίο δεν ήταν δυνατή η διενέργεια περιστατικού. Ο

χρόνος  αυτός  θα  προσμετρείται  αθροιστικά  από  την  08.00  πρωινή  της  επόμενης  εργάσιμης  (μη

εξαιρουμένων των Αργιών και Σαββατοκύριακων όταν το Νοσοκομείο εφημερεύει) ημέρας, από τη ημέρα

κλήσης της εταιρείας για επισκευή, η οποία κλήση θα γίνεται με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος από

Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρες 08.00 έως 16.00. Η κλήση αυτή θα γίνεται – εφόσον παραστεί

ανάγκη  -  από  ώρες  08.00  έως  16.00  και  τις  Αργίες  και  τα  Σαββατοκύριακα,  εφόσον  το  Νοσοκομείο

εφημερεύει.  O  χρόνος  αυτός  δεν  περιλαμβάνει  το  χρόνο  προληπτικής  συντήρησης  και  εργασιών

αναβάθμισης  του  μηχανήματος,  ο  οποίος,  σε  αριθμό  ημερών,  δεν  μπορεί  να  υπερβαίνει  τον  αριθμό

προληπτικών συντηρήσεων, όπως αυτός ορίζεται εγγράφως από την κατασκευάστρια εταιρεία. Ως ώρα

ακινητοποίησης  θα λογίζεται  το  σύνολο  των ωρών του  24ώρου από την  08.00  πρωινή  της  επόμενης

εργάσιμης ημέρας από την ημέρα ειδοποίησης του Προμηθευτή, όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω,

μέχρι  την  πλήρη  αποκατάσταση  της  βλάβης.  Εφόσον  ο  χρόνος  ακινητοποίησης  υπερβεί  το  ανωτέρω

χρονικό όριο από την 08.00 της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την ημέρα κλήσης της εταιρείας,  οι

πέραν των ανωτέρω δαπανηθείσες ώρες διπλασιάζονται για τον υπολογισμό του χρόνου ακινητοποίησης

της περίπτωσης. 

Άρθρο 13ο

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Για  κάθε  ώρα  ακινητοποίησης  πέραν  διακοσίων  σαράντα  (240)  ωρών  ετησίως,  κατά  τη  διάρκεια  της

περιόδου εγγυημένης λειτουργίας, θα επιβάλλεται στον Προμηθευτή  ……….. ως ποινική ρήτρα ογδόντα

(80) ΕΥΡΩ πρόστιμο ανά ώρα ακινητοποίησης. 

Κατά τη διάρκεια του συμβατικού χρόνου συντήρησης και μετά την παρέλευση είκοσι (20) εργασίμων

ημερών  χωρίς  την  αποκατάσταση  της  βλάβης  ή  αδυναμία  παροχής  ανταλλακτικών,  ο  Προμηθευτής
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υποχρεούται  να αντικαταστήσει  το σύνολο του συγκροτήματος με νέας τεχνολογίας και  αυξημένων ή

αντίστοιχων τουλάχιστον δυνατοτήτων χωρίς καμία επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η ποινική ρήτρα που προβλέπεται στα ως άνω δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας. 

Οι  τυχόν  ζημιές  που  θα  προκληθούν  από  περιπτώσεις  ανωτέρας  βίας,  καθώς  και  τα  υλικά  που  θα

απαιτηθούν  για  την  αντικατάσταση  του  μηχανήματος,  θα  βαρύνουν  και  θα  καλυφθούν  από  την

Αναθέτουσα Αρχή.

Η παρακράτηση  των ποσών των ποινικών ρητρών θα γίνεται  με  αφαίρεση  από το ετήσιο  συμβατικό

τίμημα, ή αν αυτό δεν επαρκεί από την εγγυητική επιστολή είτε τέλος με κάθε νόμιμο μέσον.

Άρθρο 14ο

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ο Προμηθευτής και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν

θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με

βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα

δικαστήρια Θεσσαλονίκης, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το ενωσιακό.

Για τα παραπάνω συντάχθηκε αυτή η σύμβαση κι αφού διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται εις

τριπλούν όπως ακολουθεί.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
«Ιπποκράτειο»

                  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Για τον Προμηθευτή
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