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ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΟΥ 

ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
 

(ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) 

για την 

Επιλογή Αναδόχου υλοποίησης του Υποέργου 1 «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού 

εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λιβαδειάς – Γ.Ν. Θηβών» της Πράξης «Προμήθεια 

ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λιβαδειάς – Γ.Ν. Θηβών» με 

κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5031717, που είναι ενταγμένη το Ε.Π «Στερεάς Ελλάδας», µε 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής, προϋπολογισμού τριακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων και επτακοσίων 

ευρώ (388.700,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ 

Πόλη ΛΙΒΑΔΕΙΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 321 31 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL 641 

Τηλέφωνο 2261084267  

Φαξ 2261026294 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  diag@levadiahospital.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Νταλιάνη Κ. - Μπατσούλη Γ. 

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

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL) www.levadiahospital.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νοσοκομείο και ανήκει στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια. 
 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας. (πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας) 

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το ελληνικό δίκαιο όπως αυτό ισχύει κατά την ημερομηνία διακήρυξης του 
διαγωνισμού.  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 
στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β)  Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

γ)  Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : 

την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.levadiahospital.gr  καθώς και απο 
http://civil.dypethessaly.gr/hospitals/Lists/ESPA 

δ)  H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η 
απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στις 
διεύθυνσεις (URL) : www.promitheus.gov.gr . 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

mailto:diag@levadiahospital.gr
mailto:diag@levadiahospital.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.levadiahospital.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

 

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλαδας , Κωδ. ΣΑ ΕΠ0561. Η 
δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 9349 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού 
έτους 2019  του Φορέα.  

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  με 
κωδικό ενάριθμο έργου: 2018ΕΠ05610008 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Στερεάς Ελλάδας 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης που έχει εκδοθεί από την Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας με αρ. πρωτ. 3258 - 31/10/2018 και έχει λάβει κωδικό MIS 5031717. Η παρούσα σύμβαση 
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς 
πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια συστημάτων ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των 
δημόσιων δομών του Γενικού Νοσοκομείου Λιβαδειάς - Γενικού Νοσοκομείου Θηβών ως κάτωθι: 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Προμήθεια – εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για 
τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείο Λιβαδειάς – Γενικού 

Νοσοκομείο Θηβών 

Κωδικός κύριου λεξιλογίου 
CPV: 33190000 (Διάφορες 

ιατρικές συσκευές και 
προϊόντα) 

16 

Τμήμα 1: Ακτινοσκοπικό Μηχάνημα τύπου c-arm, ψηφιακό 
33111400-5 (Συσκευές 

ακτινοσκόπησης)  
1 

Τμήμα 2: Χειρουργική Ορθοπεδική Τράπεζα 
33192230-3 (Τράπεζες 

χειρουργείου) 
1 

Τμήμα 3: Χειρουργική Τράπεζα Γενικής Χειρουργικής 
33192230-3 (Τράπεζες 

χειρουργείου) 
1 

Τμήμα 4: Μόνιτορ Παρακολούθησης ζωτικών Σημείων 
33195100-4(Συστήματα 

Παρακολούθησης) 
2 

Τμήμα 5: Καταψύκτης Πλάσματος 39711120-6 (Καταψύκτες) 1 

Τμήμα 6: Φυγόκεντρος ασκών 8 Θέσεων 
42931110-5 (Επιδαπέδια 

Μηχανήματα Φυγοκέντρισης) 
1 

Τμήμα 7: Φυγόκεντρος δειγμάτων 6 θέσεων 
42931120-8 (Επιτραπέζια 

Μηχανήματα 
Φυγοκέντρησης) 

1 

Τμήμα 8: Ψυγείο συντήρησης ασκών αίματος 39711130-9 (Ψυγεία) 1 

Τμήμα 9: Καταψύκτης Σωρών 2 Θέσεων 
33945000-6 (Καταψύκτες-
θάλαμοι για νεκροτομεία) 

2 

Τμήμα 10: Αντλία έγχυσης υγρών 
42122410-7(Αντλίες για 

ιατρική χρήση) 
5 
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Η παρούσα σύμβαση αποτελείται από τον παραπάνω εξοπλισμό που αναλύεται σε οικονομικούς όρους ως εξής: 

1. Ακτινοσκοπικό Μηχάνημα τύπου c-arm, ψηφιακό 
Π/Υ χωρίς ΦΠΑ = 112.903,23 € 
ΦΠΑ = 27.096,77 € 
ΣΥΝΟΛΟ: 140.000,00 € 
 

2. Χειρουργική Ορθοπεδική Τράπεζα 
Π/Υ χωρίς ΦΠΑ = 60.483,87 € 
ΦΠΑ = 14.516,13€ 
ΣΥΝΟΛΟ: 75.000,00 € 
 

3. Χειρουργική Τράπεζα Γενικής Χειρουργικής  
Π/Υ χωρίς ΦΠΑ = 48.387,10 € 
ΦΠΑ = 11.612,90 € 
ΣΥΝΟΛΟ: 60.000,00 € 
 

4. Μόνιτορ Παρακολούθησης ζωτικών Σημείων 
Π/Υ χωρίς ΦΠΑ = 9.677,42 € 
ΦΠΑ = 2.322,58€ 
ΣΥΝΟΛΟ: 12.000,00 € 

 
5. Καταψύκτης Πλάσματος 

Π/Υ χωρίς ΦΠΑ = 7.016,13 € 
ΦΠΑ = 1.683,87 € 
ΣΥΝΟΛΟ: 8.700,00 € 
 

6. Φυγόκεντρος ασκών 8 Θέσεων 
               Π/Υ χωρίς ΦΠΑ = 22.580,65 € 
               ΦΠΑ = 5.419,35 € 
               ΣΥΝΟΛΟ: 28.000,00 € 
 

7. Φυγόκεντρος δειγμάτων 6 θέσεων 
               Π/Υ χωρίς ΦΠΑ = 6.451,61 € 
               ΦΠΑ = 1.548,39 € 
               ΣΥΝΟΛΟ: 8.000,00 € 
 

8. Ψυγείο συντήρησης ασκών αίματος 
               Π/Υ χωρίς ΦΠΑ = 3.629,03 € 
               ΦΠΑ = 870,97 € 
               ΣΥΝΟΛΟ: 4.500,00 € 

 
9. Καταψύκτης Σωρών 2 Θέσεων 

               Π/Υ χωρίς ΦΠΑ = 32.258,06 € 
               ΦΠΑ = 7.741,96 € 
               ΣΥΝΟΛΟ: 40.000,00 € 
 

10. Αντλία έγχυσης υγρών 
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Π/Υ χωρίς ΦΠΑ = 10.080,65 € 
ΦΠΑ = 2.419,35€ 

               ΣΥΝΟΛΟ: 12.500,00 €  

Προσφορές υποβάλλονται είτε α) για το σύνολο του προκηρυχθέντα εξοπλισμού είτε β) για ένα ή περισσότερα 
μηχανήματα (τμήματα) του προκηρυχθέντα εξοπλισμού. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται 
στο ποσό των 388.700,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 313.467,74 €,  
ΦΠΑ : 75.232,26 €). 

Η τιμή των ειδών εξοπλισμού δεν μπορεί να διαφοροποιείται από μονάδα σε μονάδα. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 4 μήνες. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της 
παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής 
ήτοι χαμηλότερη τιμή. 

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: 

 Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147/Α/08.08.2016), «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 του ν. 4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της  
προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις»   

 του ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α΄, 13-11-2017): Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός  
της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις  

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

 Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ.143/Α/28.06.2014), «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- Δημόσιο λογιστικό & άλλες διατάξεις». 

 Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/Α/26.03.2014), «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα - Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές 
ρυθµίσεις», και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 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».  

 Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»  

 Άρθρο 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους 
με κλήρωση». 
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 Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/Α/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» 

 Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/13.07.2010), «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική Ανάρτησης νόµων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και 
άλλες διατάξεις».  

 Π.∆. 118/07 (ΦΕΚ 150/10-7-2007) άρθρου 4 «Κανόνες δηµοσιότητας».  

 Άρθρο 5 της απόφασης µε αρ.11389/1993 (Β΄185) του Υπουργείου Εσωτερικών.  

 Ν. 3548/Α/20-3-2007 «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο 
και άλλες διατάξεις». 

 Ν. 2859 (ΦΕΚ 248/Α/7-11-2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

 Ν. 2690 (ΦΕΚ 45/Α/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»” και ιδίως των 
άρθρων 7 και 13 έως 15. 

 Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα».  

 Π.Δ.  80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

 Την Υπ. Απόφαση 57654/23-5-2017 (Β΄/1781) «Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης 
του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης». 

 των διατάξεων του άρθρου 74 του Ν. 4445/19-12-2016 (ΦΕΚ 236/Α’), «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού,  
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την 
κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του Ν. 4387/2016 (Α’ 85) και άλλες διατάξεις».   

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

 Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 134 /18-6-2007). 

 Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Φ.Ε.Κ.129/Α/03 082010). 

 Ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήµατος», άρθρο 64 παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 4% επί της καθαρής 
συµβατικής αξίας. 

 Τον Κανονισμού (ΕΕ) με αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006», 

 Τον Κανονισμό 1046/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με 
τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 
1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ 
και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, 
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 Την υπ’ αριθμ. 137675/EΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.18) ΥΑ «Αντικατάσταση της YA 
110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) για τους Εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών - Ελέγχους 
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΥΠΑΣΥΔ)», 

 Π.∆. 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α/21-3-2015) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και 
στοιχεία». 

 Την με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20–10–2016 (ΦΕΚ 3521/Β'/01–11–2016) Υπουργική Απόφαση με θέμα 
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31–07–2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικής 
απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014–2020 – Έλεγχοι 
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014–2020 από Αρχές Διαχείρισης και 
Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων». 

 Τον Επικοινωνιακού Οδηγού που καταρτίστηκε  από  την  Εθνική  Αρχή  Συντονισμού  του  Υπουργείου 
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, η οποία έχει την ευθύνη για τη διαμόρφωση και την 
παρακολούθηση του πλαισίου αρχών πληροφόρησης και επικοινωνίας για το ΕΣΠΑ 2014-2020, 

 N. 4472/2017  (ΦΕΚ Α-74/19.05.2017), «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 
4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και 
εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις. 
(Ίδρυση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας για την Κεντρικοποίηση Προμηθειών των 
εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας Φορέων)» 

 του π.δ. 39/2017(Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιων της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών».   

 της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »   

 της Υ.Α. με αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712 (ΦΕΚ 1822/Β/24.8.15) «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα 
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 − Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων 
πράξεων ΕΣΠΑ 2014−2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»   

 της µε αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ημοσίων Συβάσεων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και ∆ικτύων »   

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

 Υπουργική Απόφαση 2203 (ΦΕΚ 1926-Β/02.06.2017), «Καθορισμός των συμβάσεων και των συμφωνιών πλαίσιο 
που διενεργούνται από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας ως Ε.Κ.Α.Α. για το δωδεκάμηνο που άρχεται την 1η 
Ιουνίου 2017 και λήγει την 31η Μαΐου 2018 - Καθορισμός Κ.Α.Α. για την παροχή συγκεντρωτικών δραστηριοτήτων 
αγορών για το δωδεκάμηνο που άρχεται την 1η Ιουνίου 2017 και λήγει την 31η Μαΐου 2018» 

 Την με αρ. πρωτ. 1408/21-05-2018 (Κωδικός: 44, Α/Α ΟΠΣ: 2812) πρόσκληση της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεάς Ελλάδας», Άξονας Προτεραιότητας 
09 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με τίτλο «Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού για τις Μονάδες Υγείας 
της Στερεάς Ελλάδας» 
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 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 & έγγραφα:  

 Την με αρ. πρωτ. 19/26-07-2018 (θ. 2ο) ΑΔΑ: Ω0634690ΒΝ-8Γ5 Απόφαση του ΔΣ του «Γ.Ν. Λιβαδειάς», σχετικά 
µε την έγκριση σκοπιμότητας της προμήθειας των  εν λόγω ειδών. 

 Το με αρ. πρωτ. 1588/21-09-2017 έγγραφο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας σχετικά με την 
αποστολή του Δελτίου Εξειδίκευσης για νέο έργο του Τομέα Υγείας στο «Γ.Ν. Λιβαδειάς- Γ.Ν. Θηβών», στο 
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεά Ελλάδα 2014 – 2020. 

 Την με αρ. πρωτ. 16907/24-10-2017 αίτηση χρηματοδότησης του Δικαιούχου «Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς – 
Γ.Ν. Θηβών» της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την 
ένταξη της πράξης στο Ε.Π. « Στερεά Ελλάδα 2014-2020». 

 Την με αρ. πρωτ. 3258/31-10-2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΘΗΒΩΝ»  » και MIS 5031717 στο 
Ε.Π. «Στερεάς Ελλάδας 2014-2020». 

 Την με αρ. πρωτ. 164/3-3-2019 Απόφαση της Διοικήτριας σχετικά µε τον ορισμό επιτροπής σύνταξης τεχνικών 
προδιαγραφών. 

 Την με αρ. πρωτ. 1083/17-12-2019 (ΑΔΑ:Ω1554690ΒΝ-ΗΧΣ). Απόφαση της Διοίκησης σχετικά µε τον ορισμό 
επιτροπών στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 

 Το με αρ. πρωτ.ΔΣ/351/02-04-2019 (DIAB000004240) έγγραφο 1ης  δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών 
προδιαγραφών. 

 Το με αρ. πρωτ. Αρ. Πρωτ. ΔΣ/ 462/ 03 -05-2019 (DIAB000004525) έγγραφο 2ης  δημόσιας διαβούλευσης των 
τεχνικών προδιαγραφών. 

 Την με αρ. πρωτ. 19/26-07-2018 (θ. 2ο) Απόφαση της Διοίκησης σχετικά µε την έγκριση σκοπιμότητας της 
προµήθειας του είδους (από το ΥΥ) (ΑΔΑ: Ω0634690ΒΝ-8Γ5). 

 Το με αρ. πρωτ. 5016/11-06-2019 πρακτικό οριστικοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών της σχετικής 
επιτροπής. 

 Την υπ’ αριθμ. 22/12-06-2019 Απόφαση της Διοίκησης με την οποία (α) εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές 
μετά τη διαδικασία της διαβούλευσης και (β) εγκρίθηκε η διαβίβαση των σχεδίων τευχών δημοπράτησης του 
παρόντος διαγωνισμού για τη σύμφωνη γνώμη στην Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  

 Το υπ’ αριθμ. 10130/26-11-2019 έγγραφο της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί διατύπωσης 
σύμφωνης γνώμης για τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού. 

 Την με αρ. πρωτ. 43/06-12-2019 (θ. 1ο ΕΗΔ) ΑΔΑ: 6ΓΦΛ4690ΒΝ-ΓΗΤ Απόφαση του ΔΣ του «Γ.Ν. Λιβαδειάς- Γ.Ν. 
Θηβών», σχετικά µε την έγκριση της  διενέργειας διεθνή δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού  με τίτλο  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΒΩΝ» και MIS 5031717 στο Ε.Π. «Στερεάς Ελλάδας 2014-2020». 

 Την με αρ. πρωτ. 1798/17-12-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α∆Α:60Ε24690ΒΝ-97Θ). 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 24/12/2019. 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 24/12/2019 και ώρα: 15:00. 
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Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 07/02/2020 και ώρα: 23:59. 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 20/12/2019 στην 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε αριθ. 2019/S 248-612577. 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  
http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα 
ΕΣΗΔΗΣ ως κάτωθι : 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

Προμήθεια – εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού 
Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείο 

Λιβαδειάς – Γενικού Νοσοκομείο Θηβών 
16 ΣΥΣΤ.ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 

Τμήμα 1: Ακτινοσκοπικό Μηχάνημα τύπου c-arm, 
ψηφιακό 

1 83323 

Τμήμα 2: Χειρουργική Ορθοπεδική Τράπεζα 1 83327 

Τμήμα 3: Χειρουργική Τράπεζα Γενικής Χειρουργικής 1 83328 

Τμήμα 4: Μόνιτορ Παρακολούθησης ζωτικών Σημείων 2 83331 

Τμήμα 5: Καταψύκτης Πλάσματος 1 83330 

Τμήμα 6: Φυγόκεντρος ασκών 8 Θέσεων 1 83332 

Τμήμα 7: Φυγόκεντρος δειγμάτων 6 θέσεων 1 83333 

Τμήμα 8: Ψυγείο συντήρησης ασκών αίματος 1 83334 

Τμήμα 9: Καταψύκτης Σωρών 2 Θέσεων 2 83335 

Τμήμα 10: Αντλία έγχυσης υγρών 5 83336 

 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 
66 του Ν. 4412/2016:  

1. Εφημερίδα Νέα της Βοιωτίας µε ημερομηνία αποστολής 24/12/2019 & ημερομηνία δημοσίευσης 
27/12/2019.  

2. Εφημερίδα Διάβημα  µε ημερομηνία αποστολής 24/12/2019  & ημερομηνία δημοσίευσης 31/12/2019. 

3. Εφημερίδα Βοιωτικά Νέα  µε ημερομηνία αποστολής 24/12/2019  & ημερομηνία δημοσίευσης 27/12/2019.  

καθώς και στους Πίνακες Ανακοινώσεων των παρακάτω: 

http://www.promitheus.gov.gr/
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 Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας 

 Δήμος Λεβαδέων 

 Επιμελητήριο Βοιωτίας 

 Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς 

 Γενικό Νοσοκομείο Θηβών 
 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 
του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): 
www.levadiahospital.gr  στην διαδρομή : http://www.levadiahospital.gr/promitheies-diagonismoi καθώς και στην 
ιστοσελίδα της 5ης  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ &   ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
(URL):http://civil.dypethessaly.gr/hospitals/Lists/ESPA ,στις 24/12/2019 . 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

Δ. Τήρηση υποχρεώσεων δημοσιότητας Πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα τηρήσει τις διαδικασίες που προβλέπονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τη 
δημοσιότητα και τη διαφάνεια, τους χρόνους για τη δημοσίευση προκηρύξεων καθώς και τη προθεσμία για την 
παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών που αφορούν έργα προμηθειών (άρθρα 27, 38, 66, 
102 του ν.4412/2016). 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί τις υποχρεώσεις του οι οποίες προκύπτουν από τον Κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (άρθρα 115-117 & Παράρτημα XII), τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 821/2014 
(Κεφάλαιο II) και τον Οδηγό Επικοινωνίας ΕΣΠΑ 2014-2020 της ΕΥΣΣΑA (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά: σήμανση 
χώρων υλοποίησης έργων/ παραδοτέων/ ενημερωτικού υλικού/ χώρων τέλεσης εκδηλώσεων/ εξοπλισμού). Σε 
κάθε περίπτωση δημοσιοποίησης/ δημοσίευσης, με μέριμνα του Αναδόχου, γίνεται μνεία για τη συμμετοχή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα του Διαρθρωτικού Ταμείου, στη χρηματοδότηση της κάθε επιμέρους δράσης. 
Με μέριμνα του Τελικού Δικαιούχου, επίσης, πρέπει να εμφανίζεται, σε κάθε περίπτωση δημοσιοποίησης / 
δημοσίευσης, το λογότυπο της ΕΕ και να αναφέρονται στη συγχρηματοδότηση του ΕΤΠΑ, ως ακολούθως: 

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Επίσης να γίνεται αναφορά 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020». 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα 
όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες 
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά 
και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν. 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.levadiahospital.gr/
http://www.levadiahospital.gr/promitheies-diagonismoi
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γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

 Η με αρ. 2019/S 248-612577 Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ:19PROC006101318), όπως αυτή έχει 
δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 η παρούσα Διακήρυξη µε τα παραρτήματά της. 

 το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύβασης [ΕΕΕΣ] 

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

 το σχέδιο της Σύβασης 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

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

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 10 ημερολογιακές 
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο 
του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής 
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί 
(όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων 
είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το 
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

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

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

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

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

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

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των 
τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική 
έκδοση.  

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται 
από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα 
αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά 
νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 
στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης 
της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα έχει συνταχθεί το έγγραφο (Πρβλ. άρθρο 80 
παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 αλλοδαπά  ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής 
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171). 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να 
υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.  

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα 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-μέλη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα 
που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 
οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες 
της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον 
εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που 
καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της 
ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 
του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την 
ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός 
πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην 
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περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης 
(παρ 4, άρθρο 72 Ν.4412/2016).  

Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών περιλαμβάνονται στο Παράρτημα V της παρούσας διακήρυξης.  

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

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

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

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

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

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

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να 
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι 
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

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% του προϋπολογισμού του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία υποβάλλει προσφορά, μη 
συνυπολογιζόμενων των τυχόν δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης, μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και που συνολικά ανέρχεται στο ποσό των 6.269,35 ευρώ. Το ποσό της 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ανά Τμήμα παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (€) 

Τμήμα 1: Ακτινοσκοπικό Μηχάνημα τύπου c-arm, ψηφιακό 2.258,06 

Τμήμα 2: Χειρουργική Ορθοπεδική Τράπεζα 1.209,68 

Τμήμα 3: Χειρουργική Τράπεζα Γενικής Χειρουργικής 967,74 

Τμήμα 4: Μόνιτορ Παρακολούθησης ζωτικών Σημείων 193,55 

Τμήμα 5: Καταψύκτης Πλάσματος 140,32 

Τμήμα 6: Φυγόκεντρος ασκών 8 Θέσεων 451,61 
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Τμήμα 7: Φυγόκεντρος δειγμάτων 6 θέσεων 129,03 

Τμήμα 8: Ψυγείο συντήρησης ασκών αίματος 72,58 

Τμήμα 9: Καταψύκτης Σωρών 2 Θέσεων 645,16 

Τμήμα 10: Αντλία έγχυσης υγρών 201,61 

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 13/11/2020, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη 
λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

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

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο 
άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν 
προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για 
υπογραφή της σύμβασης. 

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 έναν από τους ακόλουθους 
λόγους:  

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

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

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

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



ΑΔΑ: ΨΒΡ64690ΒΝ-ΣΓΤ



  

   
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 18 

 

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

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

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

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

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον 

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

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

Συμβουλίου.  

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους 

νόμιμους εκπροσώπους τους. 

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

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

απόφαση. 

2.2.3.2. 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/και   

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

Δεν αποκλείεται ο 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. 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του 
οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με 
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την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις 
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 
εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 
διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική 
ισχύ. 

2.2.3.3. α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον συντρέχουν οι 
πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος. 

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

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 18 του ν. 4412/2016,  

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

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

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

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

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 
πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, 
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για 
την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει 
τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή 
του άρθρου 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 
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σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

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

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, 

όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). 

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

2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα 
μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται 
από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς 
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του 
παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της 
απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με 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. 

2.2.3.8. 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. 

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 
4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της 
σύμβασης. 

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλόλητα 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 
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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 Υλικού. 

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 έχουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών κατά τα τρία (3) τελευταία έτη, 
ήτοι τις τρεις διαχειριστικές χρήσεις (2016, 2017, 2018) ίσο ή μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού για 
το τμήμα/τα που υποβάλλουν προσφορά (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), συμπληρώνοντας το αντίστοιχο 
πεδίο του ΕΕΕΣ. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται επί ποινής αποκλεισμού να έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια της τελευταίας 
πενταετίας (2014 έως 2018), τουλάχιστον τρεις συμβάσεις προμηθειών ή συντηρήσεων συστημάτων 
βιοϊατρικού εξοπλισμού σε δημόσιο Νοσοκομείο. Ως συμβάσεις νοούνται πάσης φύσεως προμήθειες ή 
συντηρήσεων συστημάτων βιοϊατρικού εξοπλισμού καθώς και οι παρατάσεις αυτών. 

Ο υποψήφιος προμηθευτής οφείλει να διαθέτει συγκροτημένη Τεχνική Υπηρεσία για την εγκατάσταση του 
εξοπλισμού και την πλήρη εκπαίδευση-εκμάθηση του προσωπικού (χρήστες) του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Επιπλέον 
υποχρεούται να διαθέτει στην Ελλάδα μόνιμα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την πλήρη συντήρηση-
επισκευή του εξοπλισμού. Και στις δύο περιπτώσεις το αντίστοιχο τεχνικό προσωπικό θα είναι κατάλληλα 
εκπαιδευμένο με πιστοποίηση εκπαίδευσης και εξουσιοδότηση από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC. 

Τέλος, ο υποψήφιος προμηθευτής εγγυάται να εξασφαλίσει την ύπαρξη αμεταχείριστων και πιστοποιημένων 
από τον κατασκευαστικό οίκο ανταλλακτικών και κύρια την διάθεση αυτών καθώς και των αντίστοιχων 
κατάλληλων υλικών για πλήρη λειτουργία και απόδοση του συγκροτήματος επί δέκα (10) τουλάχιστον συνολικά 
έτη από την οριστική παραλαβή αυτού. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν επί ποινή απόρριψης να 
συμμορφώνονται με: 

α) τα υπό προμήθεια είδη να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις διεθνείς ευρωπαϊκές προδιαγραφές 
ασφαλείας και να διαθέτουν σήμανση CE. Ο προμηθευτής να εφαρμόζει σύστημα ποιότητας ΕΝ ΙSO 9001:08 ή 
EN ISO 13485:12 (ή νεότερη έκδοση), με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN 
ISO 13485:12 (ή νεότερη έκδοση), με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 
Επίσης, να διαθέτει Βεβαίωση πιστοποιημένου φορέα περί συμμόρφωσης του προμηθευτή με τις Αρχές και 
Κατευθυντήριες Γραμμές για την ορθή πρακτική διανομής και εξυπηρέτησης (service) ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/ΓΠ.οικ./1348 (ΦΕΚ 32Α/16-01-04). Να κατατεθούν τα 
αντίστοιχα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις.  

β) ο κατασκευαστής του εξοπλισμού να διαθέτει ISO 14001:2015 ή ισοδύναμα πιστοποιητικά περιβαλλοντικής 
διαχείρισης. 
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2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα 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. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

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 ΙΙ το οποίο αποτελεί 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. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο 
την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως  προκαταρκτική απόδειξη των 
λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης ( ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα  

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή 
των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 
περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται 
υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού 
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της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση 
(παράγραφοι 2.2.4- 2.2.6). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού 
των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

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)  

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. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

• 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. 

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

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της 
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι 
πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.  

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, 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. 

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 

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

 γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού 
και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του1 από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του 
οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς.  Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται 
από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την 
έκδοση του πιστοποιητικού 

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

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

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

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

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

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

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της  δεν έχει 
ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια 

                                                           
1
      Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 

4605/2019. 
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αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, 
έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν δεν τηρείται 
τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι 
μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία 
αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. 

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

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

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

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

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 έχουν εκδοθεί 
έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, 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. 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 τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν  
κατάλογο των αντίστοιχων συμβάσεων προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που εκτελέστηκαν κατά την 
τελευταία πενταετία, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας, του δημόσιου παραλήπτη, καθώς 
και πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης κάθε σύμβασης. 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα εν ισχύ ζητούμενα πιστοποιητικά. 

Β.6. 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 της σε 
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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  .  Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά 
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή 
του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 
ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει 
από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, 
αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη 
δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

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.7. 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.  

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

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

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

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα 
με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, 
ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει  τιμής, 
ήτοι η 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 /τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

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

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

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

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο 
πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος 
περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 
1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την  προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά 
μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν 
είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 
Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην 
χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση  προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης 
δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) 
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 
του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς 
στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα 
της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

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

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

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

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

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

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

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από 
αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων 
πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

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

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα 
προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης. 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών 
προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε 
σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε 
πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν 
φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν 
προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα 
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τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε 
αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά 
την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα 
δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή 
της διαδικασίας.. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του 
άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 
και τα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

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

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σε μορφή pdf (ΥΑ 56902/215/2017) ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν.4412/16 και την διακήρυξη. 

Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου ηλεκτρονικού ΕΕΕΣ οι οικονομικοί φορείς προτείνεται να 
χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από τις αναθέτουσες αρχές επικουρικό αρχείο XML, προκειμένου να 
εκμεταλλευτούν την υπηρεσία eΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την απάντηση τους σε μορφή αρχείου PDF. Το 
αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση».  

Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον χώρο του διαγωνισμού, οι 
οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να δημιουργούν το EΕΕΣ, να συμπληρώνουν με 
ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και αναφέρονται στην διακήρυξη, να 
συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε μορφή pdf προκειμένου να το υπογράψουν 
ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικό διαγωνισμό. 

Επισημαίνεται, ότι η Αναθέτουσα αρχή για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας, διατηρεί το δικαίωμα σύμφωνα 
με το άρθρο 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύεται η 
μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού τους. Ιδίως διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την υποβολή των 
δικαιολογητικών με τα οποία αποδεικνύεται η κάλυψη από αυτούς των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 
(καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας και 
οικονομικής / χρηματοοικονομικής επάρκειας). 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων 
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις 
ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 

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

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79_5
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2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις Τεχνικές Προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα I της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες 
απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.  

Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των 
προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω 
Παράρτημα. 

Επιπλέον, θα πρέπει να συνυποβληθεί το φύλλο συμμόρφωσης του Παραρτήματος ΙΙΙ υπογεγραμμένο από τον 
Νόμιμο Εκπρόσωπο του Οικονομικού Φορέα (Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου ή Δ/ντα Σύμβουλο ή Διαχειριστή 
κλπ ή ειδικά εξουσιοδοτημένου εκπρόσωπό τους). 

Διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. 

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 (ΤΙΜΗ) 
όπως ορίζεται κατωτέρω. 

Α. Τιμές 

Οι τιμές δίνονται σε Ευρώ σύμφωνα με το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς στο Παράρτημα IV της 
παρούσας διακήρυξης. Οι τιμές δίνονται σε ευρώ του ανά υπό προμήθεια είδους καθώς και στο σύνολο της 
ζητούμενης ποσότητας ανά είδος. 

Καθώς η οικονομική προσφορά, έχει αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο 
προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του, σε αρχείο μορφής pdf, ψηφιακά 
υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο το ανωτέρω υπόδειγμα  οικονομικής προσφοράς στο οποίο περιλαμβάνεται 
το κόστος του μηχανήματος . 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού 
εισφορά υπέρ ΟΓΑ, στο ύψος που ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

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

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

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

Ο τρόπος πληρωμής περιγράφεται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης. 
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2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα οκτώ (8) μηνών 
από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

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

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

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα 
της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, 
ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν 
στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, 
εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. 
Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται 
οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

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 
είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι . 

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 δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής 
προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. 
(Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 
2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής 
δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή 
διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση 
και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της 
παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του 
άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην 
περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  
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η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης 
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 

Θ) Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται οι προσφορές των οποίων η τιμή είναι άνω του Παρατηρητηρίου Τιμών 
(εφόσον υπάρχουν κατά την ημερομηνία υποβολής των προσφορών). 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

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

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 
14/02/2020 και ώρα 13:00. 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και 
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 της 
παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 
τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

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

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

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

Ειδικότερα : 

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

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

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 
ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», 
μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του 
(υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία 
και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών . 

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

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

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

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

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

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά 
κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση μέσω 
του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), 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 που εκδίδονται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) 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. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω 
του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα 
αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, 
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει 
συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται 
από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

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

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, και ο 
προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του παρόντος, αίτημα προς το αρμόδιο 
όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά 
έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα 
αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των 
δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές 
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Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο 
κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, τηρουμένων των 
αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

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

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

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

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

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις 
τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ότι πληροί, οι 
οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης 
για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ 
της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

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

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα 
ανωτέρω2 και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη 
απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του 
προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με 
αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή 
μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  Πποσοστό ……..3 στην περίπτωση της μεγαλύτερης 
ποσότητας και ποσοστό …….4 στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας 
κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό 
ανάδοχο 

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

                                                           
2
  Πρβ. άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. γ’ του ν. 4605/2019. 

3
 Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ 

περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και το 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και άνω περιλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. (παραγρ. 1, άρθρο 105, Ν. 4412/2016). 

4
 Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% (παραγρ. 1, άρθρο 105, Ν. 4412/2016). 
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3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

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

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα της 
απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει 
άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης 
αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της 
χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του 
άρθρου 372 του ν.4412/2016, 
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 
του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται, 
και  
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, στην 
περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς 
μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της 
άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης 5. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την 
αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 
 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του 
προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής 
πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

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

 3.4  Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

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

                                                           
5
  Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. γ’ του ν. 4605/2019. 

Επισημαίνεται ότι η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο: α) στην περίπτωση που απαιτείται υποβολή 
υπεύθυνης δήλωσης, μετά τον έλεγχο αυτής και τη διαπίστωση της ορθότητάς της από την Επιτροπή διαγωνισμού, και β) στην 
περίπτωση που δεν απαιτείται η υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των 
δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής προσφυγής. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα 
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

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

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

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

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

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο 
άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή 
σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η Αναθέτουσα Αρχή ανακαλεί 
την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, 
σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβασης εάν 
υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι. 
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, 
εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

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

 κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του 
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 
39/2017. 

 διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 
39/2017. 

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

Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει 
παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας. 

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και δέκα 
(10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω της 
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των 
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απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του 
ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής. 

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

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

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και 
την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων 
έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα 
βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την 
απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της 
αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης 
αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.  

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. 

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

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

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της 
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016. 

 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

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

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης & καλής λειτουργίας) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής: 

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

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

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

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης δύναται να αποδεσμεύεται σταδιακά μετά το τέλος του εκάστοτε ημερολογιακού 
έτους κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των ειδών που παραλήφθηκε οριστικά. 
Για την σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Εάν στο 
πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή 
αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση κατά τα προβλεπόμενα των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  

Β) Μετά την παράδοση των ειδών, η Αναθέτουσα Αρχή θα ζητήσει και ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, να 
αντικαταστήσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης με εγγύηση καλής λειτουργίας, για την αντικατάσταση των 
ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των ειδών κατά την περίοδο 
εγγύησης καλής λειτουργίας και για διάστημα ισχύος της εγγυητικής ίσο με αυτό που προβλέπεται στο 
Παράρτημα Ι της διακήρυξης. Το ύψος της εγγυητικής καλής λειτουργίας θα καθοριστεί στα έγγραφα της 
σύμβασης. (Ν. 4412/2016 άρθρο 72 παράγραφος 2). 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

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

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται 
από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.  
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4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, επιπλέον 
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. 4412/2016και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο 
γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της 
παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 . 

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.  

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.  

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: 
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α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, 
που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης   

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης, 

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

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:  

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή του μηχανήματος.  

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 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 

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

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 απορρέει 
από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν 
φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον 
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 
4412/2016 και τα αναφερόμενα στην παρούσα. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 

α) το είδος δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας  

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
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β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από 
ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης 
προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον 
ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά 
ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, 
με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον 
προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής. 

5.2.2. Αν το είδος 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 
5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων ειδών, χωρίς 
ΦΠΑ. Εάν τα είδη που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των ειδών 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 αντικατάσταση 
των ειδών, με απόφαση του αποφαινόμενου 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. 

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, 
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της 
λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο 
όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η 
χορήγηση προκαταβολής]. 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό 
πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

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. (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 προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ 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. 
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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 προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει σε πλήρη λειτουργία τα συστήματα βιοϊατρικού εξοπλισμού στο 
Νοσοκομείο σε 4 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Το πρόγραμμα εγκατάστασης, επίδειξης και 
εκπαίδευσης θα καταρτισθεί σε συνεννόηση με τους υπευθύνους. Η ολοκλήρωση της εγκατάστασης μπορεί να 
παραταθεί για λόγους ανωτέρας βίας ή για λόγους λειτουργικών αναγκών με απόφαση του οργάνου διοίκησης 
της ΑΑ. 
 
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού 
χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα 
υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι 
ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών 
ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.  
 
6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει 
ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 
 
6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία υποδοχής των ειδών και την επιτροπή παραλαβής, 
για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το είδος, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 
Μετά από κάθε προσκόμιση του είδους, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, στο 
οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το είδος, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση 
της οποίας προσκομίστηκε. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 206, 207 του ν.4412/16. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των ειδών 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 ειδών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και 
εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 
οριστικό- παραλαβής του είδους με παρατηρήσεις –απόρριψης των ειδών) 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. 

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΄ έφεση των 
οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν 
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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. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται εντός 
120 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

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

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

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού 
ελέγχου στο εξωτερικό 

[Δεν προβλέπεται] 

6.4  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση  

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 
απόφαση του αποφαινόμενου 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. 

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

[Δεν προβλέπεται] 
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6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας    

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 οι επιτροπές 
παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνουν 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 για την 
συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, 
του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής 
λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο. 

6.7 Αναπροσαρμογή τιμής 

[Δεν προβλέπεται] 

6.8  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου-  

6.8.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από 
τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει 
μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 
ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  
 
6.8.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 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 εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα 
αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  
 
6.8.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης 
σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με 
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα 
υποκατάστασης). 

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

 

ΒΑΛΛΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης, Τεχνικές Προδιαγραφές  

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Διεθνής ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες 
του Γενικού Νοσοκομείου Λιβαδειάς - Γενικού Νοσοκομείου Θηβών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού τριακοσίων ογδόντα οκτώ 
χιλιάδων και επτακοσίων ευρώ (388.700,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Προσφορές υποβάλλονται είτε α) για το σύνολο των προκηρυχθέντων είτε β) για ένα ή περισσότερα τμήματα 
του. 

Η τιμή των ειδών εξοπλισμού επίσης δεν μπορεί να διαφοροποιείται από μονάδα σε μονάδα. 

Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης: 4 μήνες 

Υπό προμήθεια είδη/Τόπος υλοποίησης/παράδοσης 

Ο κατωτέρω ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός θα εγκατασταθεί ως ακολούθως: 

Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς: 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Προμήθεια – εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γενικού 
Νοσοκομείου Λιβαδειάς - Γενικού Νοσοκομείου Θηβών 

8 

Ακτινοσκοπικό Μηχάνημα τύπου c-arm,ψηφιακό 1 

Χειρουργική Ορθοπεδική Τράπεζα 1 

Χειρουργική Τράπεζα Γενικής Χειρουργικής 1 

Μόνιτορ Παρακολούθησης ζωτικών Σημείων 2 

Αντλία έγχυσης υγρών 3 

 

Γενικό Νοσοκομείο Θηβών: 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Προμήθεια – εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γενικού 
Νοσοκομείου Λιβαδειάς - Γενικού Νοσοκομείου Θηβών 

8 

Καταψύκτης Πλάσματος 1 

Φυγόκεντρος ασκών 8 Θέσεων 1 

Φυγόκεντρος δειγμάτων 6 θέσεων 1 

Ψυγείο συντήρησης ασκών αίματος 1 

Καταψύκτης Σωρών 2 Θέσεων 2 
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Αντλία έγχυσης υγρών 2 

 

Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης 

H παραλαβή των ειδών γίνεται τμηματικά 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 ειδών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός 
έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 
οριστικό- παραλαβής του είδους με παρατηρήσεις –απόρριψης των ειδών) 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. 

Εκπαίδευση προσωπικού 

Έγγραφη δήλωση ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση εκπαίδευσης του προσωπικού του Νοσοκομείου, πάνω στη 
λειτουργία του μηχανήματος, χωρίς καμία επιβάρυνση. 

Εγγυήσεις-Τεχνική Υποστήριξη 

Η παράδοση του εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί εντός του συμβατικού χρόνου όπως αναφέρεται στη 
Διακήρυξη. 

Ο εξοπλισμός θα εγκατασταθεί με ευθύνη του προμηθευτή στο χώρο που θα του υποδειχθεί από την 
αναθέτουσα αρχή. Η οριστική παραλαβή του εξοπλισμού θα γίνει μετά την εγκατάσταση αυτού σε πλήρη 
λειτουργία. Ειδικότερα, για την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού πρέπει να πραγματοποιηθούν όλοι οι 
απαιτούμενοι έλεγχοι, η επίδειξη λειτουργίας και γενικά η επαλήθευση των τεχνικών του δυνατοτήτων και 
χαρακτηριστικών. 

Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για δύο (2) έτη από την οριστική παραλαβή του μηχανήματος. 
Περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες από τον κατασκευαστή προληπτικές, τακτικές συντηρήσεις καθώς και η 
αποκατάσταση κάθε βλάβης που θα παρουσιασθεί στον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό με αντικατάσταση των 
απαιτούμενων ανταλλακτικών και αναλωσίμων, που περιλαμβάνονται στο συγκρότημα ή είναι απαραίτητα για 
τη λειτουργία του. Αυτονόητο είναι ότι δεν περιλαμβάνονται υλικά απαραίτητα για τη διενέργεια εξετάσεων 
όπως χαρτί κ.λ.π. Κατά την διάρκεια της εγγύησης θα τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας, συντήρησης, βλαβών 
κ.τ.λ. που θα παρακολουθείται και θα υπογράφεται από τους υπεύθυνους του Νοσοκομείου (ιατρό ή τεχνικό) 
και τον τεχνικό του προμηθευτή. Στο ημερολόγιο θα αναγράφονται οι βλάβες, τα αίτιά τους και η διάρκεια 
ακινητοποίησης του μηχανήματος. Ο προμηθευτής θα ειδοποιείται τηλεφωνικά για την βλάβη και ει δυνατόν το 
είδος της και θα αποστέλλεται φαξ, οπότε θα αρχίζει η μέτρηση του χρόνου ακινητοποίησης. Η ανταπόκριση 
προς αποκατάσταση της βλάβης θα πρέπει να γίνεται εντός σαράντα οχτώ (48) ωρών. Στο τέλος του χρόνου 
εγγύησης θα αθροίζονται οι εργάσιμες ημέρες ακινητοποίησης λόγω βλάβης (down time) οποιουδήποτε μέρους 
του μηχανήματος. Για κάθε εργάσιμη ημέρα πλέον των δεκαπέντε (15) ημερών, η ποινική ρήτρα θα είναι πέντε 
(5) ημέρες επιπλέον παράταση του χρόνου εγγύησης χωρίς επί πλέον αμοιβή. 

Να βεβαιώνεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο ή τη θυγατρική του οίκου η διάθεση ανταλλακτικών 
για μία δεκαετία τουλάχιστον.  

Να δοθεί αναλυτικός δεσμευτικός Πίνακας Κόστους, ο οποίος να αναφέρει το ετήσιο κόστος συντήρησης, με 
πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών, ανά έτος και για δέκα (10) έτη (συμπ/νου του χρόνου εγγύησης καλής 
λειτουργίας). 
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Να διαθέτουν μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και service, καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο 
προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο για τη συντήρηση των προσφερόμενων 
ειδών. 

Η προμηθεύτρια εταιρεία, χωρίς άλλη οικονομική επιβάρυνση, αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει στους χώρους 
εγκατάστασης το προσωπικό που θα χειρίζεται τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό μόλις αυτός εγκατασταθεί και 
για δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον, τμηματικά ή συνεχόμενα. 

Η προμηθεύτρια εταιρεία υποχρεώνεται και δεσμεύεται μαζί με τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και όχι μετά το 
πέρας της εγκατάστασης να παραδώσει: 

• service manual 

• operator's manual (και ελληνική έκδοση) 

• εργοστασιακό parts list 

• πλήρη Τιμοκατάλογο ανταλλακτικών και επίσης θα δηλώνεται ότι, καθ’ όλη την διάρκεια ζωής του 
εξοπλισμού, οι επίσημες τιμές όλων των ανταλλακτικών και αναλωσίμων θα είναι γνωστές στην 
Αναθέτουσα Αρχή καθώς και ό,τι αναφέρεται στον κωδικοποιημένο κατάλογο ανταλλακτικών (χωρίς 
καμία εξαίρεση) θα διατίθεται προς πώληση στην Αναθέτουσα Αρχή για τα επόμενα δέκα (10) χρόνια. 

 

Παρατάσεις 

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της 
διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 
αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν 
λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην Αναθέτουσα Αρχή τα παραδοτέα 
της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν τα υπό προμήθεια είδη παραδοθούν από υπαιτιότητα του 
αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 
χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το 
άρθρο 5.2. της παρούσας. 

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. 

Δεσμευτικό θεωρείται μόνο το ποσό της σύμβασης. 

 

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(€) 

Προμήθεια – εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις 
ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Λιβαδειάς – Γενικού Νοσοκομείου 

Θηβών 
 

 

Ακτινοσκοπικό Μηχάνημα τύπου c-arm, ψηφιακό 1 140.000,00 

Χειρουργική Ορθοπεδική Τράπεζα 1 75.000,00 

Χειρουργική Τράπεζα Γενικής Χειρουργικής 1 60.000,00 

Μόνιτορ Παρακολούθησης ζωτικών Σημείων 2 12.000,00 

Καταψύκτης Πλάσματος 1 8.700,00 

Φυγόκεντρος ασκών 8 Θέσεων 1 28.000,00 

Φυγόκεντρος δειγμάτων 6 θέσεων 1 8.000,00 



ΑΔΑ: ΨΒΡ64690ΒΝ-ΣΓΤ



  

   
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 51 

 

Ψυγείο συντήρησης ασκών αίματος 1 4.500,00 

Καταψύκτης Σωρών 2 Θέσεων 2 40.000,00 

Αντλία έγχυσης υγρών 5 12.500,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ: 16 388.700,00 

 

Προσφορά που δίνει τιμή μεγαλύτερη από το ανωτέρω ποσό (προϋπολογισμό) συνολικά θα απορρίπτεται.  
Οι προσφορές θα καλύπτουν όλο το αναφερόμενο διάστημα.  
Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται υπόψη για την σύγκριση των προσφορών.  
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καλύπτει το σύνολο 100% του 
εξοπλισμού. 

 

ΜΕΡΟΣ Γ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Οι τεχνικές προδιαγραφές για ακτινοσκοπικό μηχάνημα  C-ARM είναι οι παρακάτω : 

 
1. Ακτινοσκοπικό ψηφιακό συγκρότημα τροχήλατο, σύγχρονης τεχνολογίας για Νοσοκομειακή χρήση, για 
ακτινοσκοπήσεις – ακτινογραφίες και βιντεοσκοπήσεις που θα συνοδεύεται από ψηφιακό ανιχνευτή. 
2. Να επιτυγχάνει άριστη απεικόνιση όλων των χειρουργικών περιστατικών. Να έχει άριστη απεικόνιση όλων 
των μοιρών της Σπονδυλικής Στήλης, των οστών της Πυέλου κατά την ήλωση των καταγμάτων του ισχίου και 
των μακρών οστών για την χειρουργική αντιμετώπιση των καταγμάτων του λοιπού μυοσκελετικού 
συστήματος. 
3. Να διαθέτει σύστημα με γεννήτρια ελεγχόμενη από επεξεργαστή, με όσο το δυνατόν μικρότερο χρόνο 
έκθεσης ακτινογραφίας και διάταξη παλμικής ακτινοσκόπησης, σε χειρουργικές αίθουσες ή εξωτερικούς 
θαλάμους. 
4. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, μικρού βάρους και ανθεκτικής κατασκευής, εύκολα  ελισσόμενο και 
μετακινούμενο. 
5. Τάση λειτουργίας 220-240V/50Hz. 
6. Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις διεθνείς ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφάλειας σύμφωνα με 
τις διατάξεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ (όπως ισχύει σήμερα) και να διαθέτει πιστοποιητικά νόμιμης 
κυκλοφορίας του προς προμήθεια είδους, δηλώσεις συμμόρφωσης, πιστοποιητικό σήμανσης συμμόρφωσης, ο 
κατασκευαστής και ο προμηθευτής απαραιτήτως πιστοποιητικά ποιότητας (π.χ. CE, ISO 
9001:2008  ή  ΕΝ  ISO  13485:2003  πεδίο  πιστοποίησης, διακίνησης,  εγκατάστασης  ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων. 
7. Το βασικό συγκρότημα να αποτελεί ενιαίο σύνολο, εδραζόμενο σε τροχήλατη βάση με σύστημα 
ακινητοποίησης του (φρένο), και να περιλαμβάνει: 

- Γεννήτρια ακτινών Χ με χειριστήριο. 
- C-ARM με ακτινολογική λυχνία. 
-   Ανεξάρτητο τροχήλατο σταθμό  προβολής και  επεξεργασίας  εικόνων,  όπου  θα  εδράζονται  δύο 
Monitor (οθόνες) η μία επίπεδη οθόνη τουλάχιστον 32 ιντσών. 
 
Τα κύρια μέρη σύνθεσης του C-arm, ήτοι γεννήτρια, λυχνία, ψηφιακό σύστημα να προέρχονται κατά 

προτίμηση από τον ίδιο κατασκευαστικό οίκο για λόγους ομοιογένειας. 

 
8. Δυνατότητες λειτουργίας : 

- Συνεχούς ακτινοσκόπησης. 
- Παλμικής ακτινοσκόπησης. 
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- Ψηφιακής ακτινογραφίας 
- Εξειδικευμένα προγράμματα χαμηλής δόσης. Να περιγραφεί αναλυτικά. 

 
9. Να περιλαμβάνει βραχίονα σχήματος τοξοειδούς (C-arm). Να διαθέτει φορητό ανεξάρτητο σταθμό 
προβολής και επεξεργασίας εικόνων με δυο (2) επίπεδης επιφάνειας (flat) monitors (οθονών) 18 ιντσών 
τουλάχιστον, η μία επίπεδη οθόνη τουλάχιστον 32 ιντσών με ικανοποιητική φωτεινότητα και μεγάλης 
γωνιακής θέασης. 
Α. Γεννήτρια ακτινών Χ με χειριστήριο 
1. Να διαθέτει γεννήτρια ακτινών Χ, σύγχρονης τεχνολογίας, σύγχρονης διάταξης ανόρθωσης τάσης, υψηλής 
συχνότητας, πλήρως ελεγχόμενη από επεξεργαστή. 
2. Μέγιστη απόδοση γεννήτριας τουλάχιστον 20mA / 110kV, με ρεύμα παλμικής ακτινοσκόπησης (≥) 20 mA 
για την επίτευξη άριστης ποιότητας εικόνας σε παχύσαρκους ασθενείς. 
3. Να διαθέτει εύρος kV τουλάχιστον 40 – 110 kV. 
4. Να διαθέτει εύρος παλμού παλμικής έκθεσης, με ελάχιστη τιμή μικρότερη ή ίση από 10 msec για την άριστη 
απεικόνιση των ανατομικών δομών. 
5. Να διαθέτει άλλες επιλογές και δυνατότητες μείωσης της δόσης. Κατά την παλμική λήψη να επιτυγχάνεται 
μεγάλο εύρος παλμών με ρυθμούς ικανούς για τη μείωση της δόσης (τουλάχιστον 1 έως 15 pulses/s ) στον 
εξεταζόμενο, καθώς επίσης και λογισμικό για τη βέλτιστη ποιότητα εικόνας. 
6. Χειριστήριο σύγχρονης τεχνολογίας, με όλες τις απαραίτητες διατάξεις ελέγχου λειτουργίας του 
συγκροτήματος, να είναι απλό, φιλικό στον χρήστη, άνετο στη χρήση και να προστατεύεται από την σκόνη και 
τα υγρά, επιθυμητή η λειτουργία επαφής(touch) στο χειριστήριο. Να περιλαμβάνεται ασύρματος 
ποδοδιακόπτης πολλαπών λειτουργιών (Να περιγραφούν αναλυτικά) και χειροδιακόπτη ακτινοβόλησης , 
πλήρως προστατευόμενοι από κρούση, ή επίδραση υγρών. 

7. Να διαθέτει σύγχρονο χειριστήριο με όλες τις απαραίτητες ενδείξεις απεικονιζόμενες ψηφιακά (kV, mA, 

mAs,  pulse  rate  κτλ.),  φιλικό  στο  χρήστη.  Όλοι οι διακόπτες  να  είναι σύγχρονου  ψηφιακού  τύπου, 

επιθυμητά λειτουργίας επαφής. Να διαθέτει προκαθορισμένες ρυθμίσεις για κλινικά πρωτόκολλα ανάλογα με 

τις ανάγκες του χρήστη. 

 
Β. C-ARM μετά ακτινολογικής λυχνίας. 

1. Ακτινολογική λυχνία ανάλογης ισχύος με αυτή της γεννήτριας, μονοεστιακή ή διπλοεστιακή με την μικρή 
εστία όσο το δυνατό μικρότερη (μικρότερη ή ίση του 0,6mm) για καλύτερη ευκρίνεια εικόνας. 
2. Η ακτινολογική λυχνία να διαθέτει μεγάλη θερμοχωρητικότητα ανόδου, (τουλάχιστον 80 KHU) και ανάλογα 
μεγάλη θερμοχωρητικότητα περιβλήματος (τουλάχιστον 5000 KHU), με μεγάλη θερμοαπαγωγή, κατάλληλη για 
όλες τις λειτουργίες που προαναφέρθηκαν, ώστε να εξασφαλίζεται δυνατότητα απεριόριστης λειτουργίας 
ακτινοσκόπησης υψηλής ποιότητας. Να δοθούν λεπτομερή στοιχεία προς αξιολόγηση. 
3.  Να  διαθέτει  διαφράγματα  ίριδος  ή  απεριόριστης  περιστροφής,  συμμετρικά,  ασύμμετρα  και 
ηλεκτρονικά ελεγχόμενα. Επιπλέον να διαθέτει τοποθέτηση διαφραγμάτων χωρίς ακτινοβόληση για μείωση 
της δόσης στον ασθενή και το προσωπικό . 
4. Να διαθέτει μέθοδο αυτόματης προσαρμογής των παραμέτρων και της δόσης, εστιάζοντας στην υπό 
εξέταση ανατομική περιοχή για τη βέλτιστη ποιοτική εικόνα. 
5. Η λυχνία να διαθέτει φιλτράρισμα τουλάχιστον 3 mm Al ή/και επιπλέον φίλτρο χαλκού για επίτευξη 
χαμηλής ακτινοβολίας. 
6. Ο ζυγοσταθμισμένος βραχίονας (C-Arm), να έχει μεγάλο βάθος τόξου > 65 cm και ελεύθερο χώρο 
ανιχνευτή-λυχνία >76cm για την άνετη πρόσβαση σε οποιοδήποτε σημείο της εξεταστικής τράπεζας , και 
τροχιακή κίνηση τουλάχιστον 130°, που να εξασφαλίζει μεγάλο αριθμό προβολών. 
7. Η ακινητοποίηση του βραχίονα, σε οποιαδήποτε επιλεγόμενη θέση, να επιτυγχάνεται με αξιόπιστη διάταξη 
φρένων. 
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8.  Να  αναφερθεί  η  διάμετρος  του  βραχίονα και  να  περιγραφούν  λεπτομερώς  όλες  οι  κινήσεις  και 
διαδρομές του με εύρος γωνίας τουλάχιστον ±180˚. 
9. Η κολώνα συγκράτησης του να εκτελεί καθ’ ύψος ηλεκτροκίνητη κίνηση τουλάχιστον κατά 40 cm περίπου. 
10. Να διαθέτει ψηφιακό ανιχνευτή, flat panel CMOS και με σπινθηριστή Ιωδιούχου Καισίου (Csl), 
διαστάσεων ωφέλιμου πεδίου > 20Χ20 cm προηγμένης τεχνολογίας, τουλάχιστον διπλού πεδίου, υψηλής 
διακριτικής ικανότητας, τουλάχιστον 5,00 lp/mm, μήτρας λήψης τουλάχιστον 2 Megapixel ή 2048Χ2048, 
βάθους 16 bits, με μικρό μέγεθος κόκκου pixel έως 100μm και με σύστημα αυτόματης ρύθμισης των 
στοιχείων KV και mA κατά τη διάρκεια της ακτινοσκόπησης, ανάλογα με το πάχος του εξεταζόμενου.    
11. Να διαθέτει ενσωματωμένο laser επικέντρωσης στο ψηφιακό ανιχνευτή. 
12. Να είναι ικανοποιητικών διαστάσεων και βάρους μέχρι 350 κιλών. Το όλο σύστημα να μπορεί να 
πραγματοποιεί ευέλικτες κινήσεις στο χώρο του χειρουργείου. 

 
Γ. Ανεξάρτητο τροχήλατο σταθμό προβολής και επεξεργασίας εικόνων 
1. Να συνοδεύεται από ιδιαίτερο τροχήλατο σταθμό προβολής και επεξεργασίας εικόνων, το οποίο θα 
περιλαμβάνει δύο (2) έγχρωμα Monitor τουλάχιστον 18’’, υψηλής ευκρίνειας, τεχνολογίας TFT ή LED κατά 
προτίμηση, υψηλής φωτεινότητας και                                     μεγάλης γωνιακής θέασης ( της τάξης των 170˚). 
2. Θα εκτιμηθεί να διαθέτει περιστροφή των οθονών στην επιθυμητή για τον χρήστη θέση, καθώς και για την 
ασφαλή και εύχρηστη μεταφορά αυτών και του σταθμού εργασίας. 

3. Να διαθέτει εύχρηστο χειριστήριο με οθόνη αφής, για όλες τις λειτουργίες του σταθμού επεξεργασίας . 
4. Το συγκρότημα να περιλαμβάνει ψηφιακό μέσο αποθήκευσης, επεξεργασίας και ανάκλησης ≥ 100.000  
εικόνων, ανεξαρτήτως μεγέθους μήτρας αποθήκευσης. 
5. Να διαθέτει τη δυνατότητα μεταφοράς και αποθήκευσης δεδομένων μέσω θύρας USB 2.0. 
6. Να διαθέτει δυνατότητα για την εγγραφή εικόνων σε CD-R /DVD ,DICOM, TIFF, AVI ή αντίστοιχο format για 
την εύκολη ανάγνωσή τους από οποιοδήποτε PC καθώς και δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης σε 
ενδονοσοκομειακό δίκτυο PACS-DICOM. 
7. Ταυτόχρονη παρουσίαση πολλαπλών εικόνων, 15 ή περισσότερων. 

8. Να περιλαμβάνονται λειτουργίες ψηφιακής μεγέθυνσης, ψηφιακά κλείστρα, αναστροφή εικόνας, 
δυνατότητα ψηφιακής ενίσχυσης των παρυφών του απεικονιζόμενου οργάνου, δυναμική μείωση θορύβου, 
κ.λπ. 
9. Να διαθέτει τη δυνατότητα συνεχούς καταγραφής δυναμικών εικόνων. Να αναφερθεί η διάρκεια 
καταγραφής της κάθε δυναμικής ακολουθίας ακτινοσκοπικών εικόνων ανάλογα με τη συχνότητα παλμού 
επιλογής. 
10. Να διαθέτει ακτινογράφηση, ακτινοσκόπηση, κατακράτηση της τελευταίας ακτινοσκοπικής εικόνας     
(last scene hold). 
11. Να προσφερθεί ολοκληρωμένο, ενσωματωμένο σύστημα μέτρησης η υπολογισμού και ανάδειξης 
της ακτινοβολίας   (DAP). Να διαθέτει δυνατότητα έκδοσης αναφοράς ακτινοβολίας (Dose report). 
12. Τεκμηριωμένα τεχνικά χαρακτηριστικά βελτίωσης της ποιότητας της εικόνας και μείωσης της 
ακτινοβολίας, να αναφερθούν και θα ληφθούν αναλογικά υπόψη κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης. 
13. Να είναι ικανοποιητικών διαστάσεων και βάρους μέχρι 200 κιλών. Το όλο σύστημα να μπορεί να 
πραγματοποιεί ευέλικτες κινήσεις στο χώρο του χειρουργείου. 

 

Οι τεχνικές προδιαγραφές χειρουργικής τράπεζας ορθοπεδικής χρήσης είναι οι παρακάτω : 

1. Η τράπεζα θα πρέπει να είναι πλήρης, καινούργια, αμεταχείριστη, σύγχρονης τεχνολογίας (με πρώτο έτος 
κυκλοφορίας μετά το 2015). Να είναι κατάλληλη για επεμβάσεις: Ορθοπεδικής Χειρουργικής καθώς και για 
επεμβάσεις, Γενικής Χειρουργικής, Ουρολογικής, Γυναικολογικής και Μαιευτικής, αλλά και για όλους τους 
τύπους των επεμβάσεων αν εξοπλιστεί με τα αντίστοιχα εξαρτήματα. 

2.  Να είναι τροχήλατη σύγχρονης τεχνολογίας ηλεκτροϋδραυλικής ή ηλεκτρομηχανικής λειτουργίας ή και 
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συνδυασμός τους. Η βάση να φέρει τέσσερις (4) αντιστατικούς διπλούς τροχούς ασφαλείας για μέγιστη 
αντοχή και διευκόλυνση της κίνησης της τράπεζας προς όλες τις κατευθύνσεις,  επίσης να φέρει και έναν 
πέμπτο ηλεκτρικό τροχό και να διαθέτει σύστημα πέδησης το οποίο θα ενεργοποιείται ηλεκτρικά μέσω του 
χειροπληκτρολογίου. 

3. Η οριζόντια χειρουργική επιφάνεια της τράπεζας να είναι ακτινοδιαπερατή και να συνεργάζεται απρόσκοπτα 
με ακτινολογικό μηχάνημα τύπου C-arm χωρίς να απαιτείται η μετακίνηση του ασθενή ή η εναλλαγή των 
τμημάτων της χειρουργικής επιφάνειας. 

4. Να είναι διαιρεμένη απαραίτητα σε πέντε (5) αρθρωτά τμήματα τουλάχιστον (προσθαφαιρούμενο τμήμα 
κεφαλής, προσθαφαιρούμενο τμήμα άνω ράχης, τμήμα κάτω ράχης, τμήμα πυελικής θέσης και 
προσθαφαιρούμενο τμήμα ποδιών).  

5. Τα ανωτέρω τμήματα πρέπει οπωσδήποτε να καλύπτονται από προσθαφαιρούμενα αντιστατικά μαξιλάρια, 
πάχους 80mm περίπου, κατά των κατακλίσεων για μέγιστη άνεση του ασθενή.  

6. Τα μεταλλικά της μέρη της χειρουργικής επιφάνειας και η βάση της να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο 
χάλυβα, με ανοξείδωτες πλαϊνές ράγες για την στήριξη των εξαρτημάτων. 

7. Η λειτουργία της να επιτυγχάνεται με σύνδεση σε ρεύμα 240V/50-60 Hz, το οποίο να μετασχηματίζεται σε 
χαμηλή τάση. Το τροφοδοτικό χαμηλής τάσης να βρίσκεται εντός της χειρουργικής τράπεζας, και να μην είναι 
εξωτερικό τροφοδοτικό, για την καλύτερη διαχείριση του χώρου εντός της χειρουργικής αίθουσας.  

8. Η τράπεζα να διαθέτει ενσωματωμένο στον κορμό της (κολώνα), πληκτρολόγιο το οποίο να χρησιμοποιείται 
και σε περίπτωση βλάβης του χειροπληκτρολογίου.  

9. Το ενσωματωμένο πληκτρολόγιο του κορμού να διαθέτει επιπλέον ενδείξεις, όπως, για την σύνδεση με το 
δίκτυο τροφοδοσίας, αλλά και ένδειξη φόρτισης των μπαταριών. 

10. Να περιγραφούν τα συστήματα ασφαλείας που διαθέτει η χειρουργική τράπεζα κατά τη μετακίνησή της. Για 
λόγους ασφαλείας του ασθενούς, η χειρουργική τράπεζα κατά τη μετακίνησή της να μπορεί να εκτελέσει τις 
κινήσεις trendelenburg/antitrendelenburg όταν αυτές επιβάλλονται λόγω της κατάστασης του ασθενούς, 
καθώς και των ανεξάρτητων  κινήσεων όλων των επιμέρους τμημάτων της. 

11. Όλες οι ηλεκτρικές κινήσεις να πραγματοποιούνται μέσω ενσύρματου πληκτρολόγιου (το οποίο να φέρει LCD 
οθόνη για την καλύτερη πληροφόρηση του χρήστη) και του ενσωματωμένου πληκτρολόγιου ασφαλείας στην 
κολώνα της χειρουργικής τράπεζας. 

12. Να προσφερθούν προς επιλογή ασύρματο πληκτρολόγιο με LCD οθόνη και ποδοδιακόπτης τριών κινήσεων. 
Επιπλέον δυνατότητες ως προς το χειρισμό να αναφερθούν και να τεκμηριωθούν ώστε να αξιολογηθούν. 

13. Η χειρουργική επιφάνεια να είναι modular τεχνολογίας και να αναφερθούν οι διαστάσεις της (τόσο με τις 
πλευρικές ράγες όσο και χωρίς αυτές). Η χειρουργική επιφάνεια να δύναται της να εξυπηρετήσει ασθενή 
ύψους άνω των 2.10m. 

14. Να διαθέτει επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Να αναφερθεί η ικανότητα αυτόνομης λειτουργίας μετά από κάθε 
πλήρη φόρτισή τους.  

15. Να επιτυγχάνονται οι παρακάτω ηλεκτρικές ρυθμίσεις:  
Α) Ύψος (χωρίς μαξιλάρια) από 600-1050mm περίπου. Επιπλέον δυνατότητα για χαμηλότερη ρύθμιση θα 
αξιολογηθεί ανάλογα. 
Β) TREND-ANTITREND 30° τουλάχιστον.   
Γ) Κλίση δεξιά – αριστερά 20° τουλάχιστον. 
Δ) Κλίση τμήματος ράχης προς τα άνω 80° και προς τα κάτω 40° τουλάχιστον. 
Ε) Κλίση διαιρούμενου τμήματος ποδιών προς τα άνω μεγαλύτερη ή ίση των 50° και προς τα κάτω 90° 
τουλάχιστον.  
ΣΤ) Ολίσθηση της χειρουργικής επιφάνειας άνω των 300mm. 
Ζ) Θέση 0 για την άμεση αποκατάσταση θέσης. 
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16. Να επιτυγχάνεται χειροκίνητα επίσης :  

A) ρύθμιση της κλίσης του τμήματος κεφαλής προς τα άνω 40
ο   

και προς τα κάτω 40
ο 

περίπου. 

B) Διάταξη ποδιών άνω των 150
ο 

 
17. Βάρος ανύψωσης χωρίς κανένα απολύτως περιορισμό στις κινήσεις της: 250 Kgr.   Να δύναται να 

πραγματοποιήσει και επεμβάσεις με βάρος εως και 400 Kgr.  (Να κατατεθεί βεβαίωση του Εργοστασίου 
Κατασκευής). 

 
18. Να παρέχεται η δυνατότητα απομνημόνευσης χειρουργικών θέσεων από το χρήστη και να διαθέτει σύστημα 

για την αποφυγή σύγκρουσης της χειρουργικής επιφάνειας με το δάπεδο σε περίπτωση λάθους από τον 
χρήστη. 

 
19. Να συνοδεύεται με τα κάτωθι εξαρτήματα: 

1. Τόξο αναισθησίας ρυθμιζόμενου ύψους με μπάρες επέκτασης και δυνατότητα κλίσης (1 τεμάχιο). 
2. Στηρίγματα βραχίονα με δυνατότητα περιστροφής (2 τεμάχια). 
3. Ιμάντας σώματος ασθενή ρυθμιζόμενου μήκους με σύστημα ασφάλισης (1 τεμάχιο). 
4. Σύστημα ορθοπεδικής έλξης κάτω άκρων  εναέριας προσαρμογής, αποτελούμενο από:  

 μία (1) σταθερή στήριξη λεκάνης 

 ένα (1) ζεύγος κλινόμενων και προσθαφαιρούμενων στηριγμάτων γλουτών 

 δύο  (2) μηχανισμούς (βραχίονες) έλξης ρυθμιζόμενου μήκους,  

 δύο (2) συστήματα μικρομετρικής ρύθμισης (δυναμόμετρα) 

 ένα (1) ζεύγος στήριξης ποδιών 

 μια (1) ράβδο αντεφελκυσμού 

 μία (1) ράβδο αντεφελκυσμού σχήματος «L» 

 ένα (1) ζεύγος μπότες  ορθοπεδικής έλξης ενηλίκων 

 ένα (1) στήριγμα ποδιού τύπου Goepel για την στήριξη του υγιούς κάτω άκρου, πλήρες με 
σφιγκτήρα 

 ένα (1) επιδαπέδιο στήριγμα του μηχανισμού έλξης για περιπτώσεις υπέρβαρων ασθενών άνω των 
170 Kgr 

5. ένα (1) τροχήλατο για την μεταφορά και την εύκολή προσέγγιση – απομάκρυνση της ορθοπεδικής   
έλξης στην χειρουργική τράπεζα. 

6. διάταξη ήλωσης κνήμης εύκολα προσαρμοζόμενη στην Ορθοπεδική έλξη, ρυθμιζόμενου ύψους με 
στήριγμα ιγνυακού μυός και προσαρμογέα κονδύλου με τα αντίστοιχα μαξιλάρια.                                  
Όλα  τα  ανωτέρω  εξαρτήματα  να  συνοδεύονται  με  τα  αντίστοιχα  συνδετικά  τους  (clamps)  για  
την προσαρμογή τους στην χειρουργική επιφάνεια. 

20. Να προσφερθεί ξεχωριστά στην οικονομική προσφορά προς επιλογή πλήρης σειρά εξαρτημάτων για όλες 
τις δυνατές χρήσεις της χειρουργικής τράπεζας, όπως Γενικής Χειρουργικής, Ουρολογικής – Γυναικολογικής 
Χειρουργικής, Νευροχειρουργικής, Κάρδιο-Χειρουργικής, ΩΡΛ – Οφθαλμολογικής Χειρουργικής.  

21. Επιπλέον, πέραν των ανωτέρω αιτούμενων εξαρτημάτων που συνοδεύουν τη χειρουργική  τράπεζα, να 
δύναται να προσαρμοσθούν το σύνολο των εξαρτημάτων που απαιτούνται για τις Ορθοπεδικές Επεμβάσεις 
καθώς επίσης και τα κάτωθι τουλάχιστον εξαρτήματα, τα οποία να  προσφερθούν απαραίτητα προς επιλογή 
στην  οικονομική προσφορά: 
1. Διάταξη αρθροσκόπησης γόνατος, αναδιπλούμενη, με δυνατότητα κλίσης και έκτασης η οποία να 
διαθέτει ρυθμιζόμενα πλευρικά στηρίγματα για την σταθεροποίηση του γόνατος. 
2. Επιφάνεια χειρουργικής χειρός με σύστημα συγκράτησης στις πλευρικές ράγες, πλήρως   
ακτινοδιαπερατή, χωρίς την ανάγκη επιδαπέδιου στηρίγματος, διαστάσεων 700 x 300mm περίπου. 
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3. Ολισθαίνουσα στήριξη για πρόθεση γόνατος, τύπου roller, μεταβλητού ύψους και μήκους. Όλα τα 
ανωτέρω εξαρτήματα να συνοδεύονται με τα αντίστοιχα συνδετικά τους (clamps) για την προσαρμογή τους 
στην χειρουργική επιφάνεια. 

22. Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα 
(10) έτη μετά το πέρας της εγγύησης. ( Να κατατεθεί βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής). 

23. Ο προμηθευτής να είναι εκπαιδευμένος ως προς το προσφερόμενο είδος και ικανός για την τεχνική του 
υποστήριξη και συντήρηση του. (Να κατατεθεί βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής του τελευταίου 
μήνα, για την κάλυψη της ανωτέρω προδιαγραφής στο ακέραιο). 

24. Η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001 και ISO 13485 για εμπορία και τεχνική 
υποστήριξη. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά) 

25. Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες 
παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου (prospectus, product data, manual κλπ). 

26. Το προσφερόμενο είδος να διαθέτει απαραίτητα πιστοποιητικό CE και ο κατασκευαστικός οίκος να είναι 
πιστοποιημένος με ISO 13485. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά.) 

27. Η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη με ISO 14001 και να είναι ενταγμένη σε σύστημα 
εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με 
σύμφωνα με το Ν.2939/2001 και την Κ.Υ.Α. με αριθμό Η.Π.23615/651/Ε.1 

 

Οι τεχνικές προδιαγραφές χειρουργικής τράπεζας  γενικής χρήσης  είναι οι παρακάτω : 

 

1.Η τράπεζα θα πρέπει να είναι πλήρης, καινούργια, αμεταχείριστη, σύγχρονης τεχνολογίας (με 
πρώτο έτος κυκλοφορίας μετά το 2015). Να είναι κατάλληλη για επεμβάσεις: Γενικής Χειρουργικής καθώς και για 
επεμβάσεις Ορθοπεδικής χειρουργικής, Ουρολογικής, Γυναικολογικής και Μαιευτικής, αλλά και για όλους τους 
τύπους των επεμβάσεων αν εξοπλιστεί με τα αντίστοιχα εξαρτήματα. 
2.Να είναι τροχήλατη σύγχρονης τεχνολογίας ηλεκτροϋδραυλικής ή ηλεκτρομηχανικής λειτουργίας ή και 
συνδυασμός τους. Η βάση να φέρει τέσσερις (4) αντιστατικούς διπλούς τροχούς ασφαλείας για μέγιστη αντοχή και 
διευκόλυνση της κίνησης της τράπεζας προς όλες τις κατευθύνσεις,  επίσης να φέρει και έναν πέμπτο ηλεκτρικό 
τροχό και  να διαθέτει σύστημα πέδησης το οποίο θα ενεργοποιείται ηλεκτρικά μέσω του χειροπληκτρολογίου. 
3. Η οριζόντια χειρουργική επιφάνεια της τράπεζας να είναι ακτινοδιαπερατή και να συνεργάζεται απρόσκοπτα με 
ακτινολογικό μηχάνημα τύπου C-arm χωρίς να απαιτείται η μετακίνηση του ασθενή ή η εναλλαγή των τμημάτων 
της χειρουργικής επιφάνειας. 
4.Να είναι διαιρεμένη απαραίτητα σε πέντε (5) αρθρωτά τμήματα τουλάχιστον (προσθαφαιρούμενο τμήμα 
κεφαλής, προσθαφαιρούμενο τμήμα άνω ράχης, τμήμα κάτω ράχης, τμήμα πυελικής θέσης και προσθαφαιρούμενο 
τμήμα ποδιών). 
5. Τα ανωτέρω τμήματα πρέπει οπωσδήποτε να καλύπτονται από προσθαφαιρούμενα αντιστατικά μαξιλάρια, 
πάχους 80mm περίπου, κατά των κατακλίσεων για μέγιστη άνεση του ασθενή. 
6.Τα μεταλλικά της μέρη της χειρουργικής επιφάνειας και η βάση της να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο 
χάλυβα, με ανοξείδωτες πλαϊνές ράγες για την στήριξη των εξαρτημάτων. 
7. Η λειτουργία της να επιτυγχάνεται με σύνδεση σε ρεύμα 240V/50-60 Hz, το οποίο να μετασχηματίζεται σε 
χαμηλή τάση. Το τροφοδοτικό χαμηλής τάσης να βρίσκεται εντός της χειρουργικής τράπεζας, και να μην είναι 
εξωτερικό τροφοδοτικό, για την καλύτερη διαχείριση του χώρου εντός της χειρουργικής αίθουσας. 
8.  Η τράπεζα να διαθέτει ενσωματωμένο στον κορμό της (κολώνα), πληκτρολόγιο το οποίο να χρησιμοποιείται και 
σε περίπτωση βλάβης του χειροπληκτρολογίου. 
9.  Το  ενσωματωμένο  πληκτρολόγιο  του  κορμού  να  διαθέτει  επιπλέον  ενδείξεις,  όπως,  για  την σύνδεση με το 
δίκτυο τροφοδοσίας, αλλά και ένδειξη φόρτισης των μπαταριών. 
10. Να  περιγραφούν  τα  συστήματα  ασφαλείας  που  διαθέτει  η  χειρουργική  τράπεζα  κατά  τη μετακίνησή της. 
Για λόγους ασφαλείας του ασθενούς, η χειρουργική τράπεζα κατά τη μετακίνησή της να μπορεί να εκτελέσει τις 
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κινήσεις trendelenburg/antitrendelenburg όταν αυτές επιβάλλονται λόγω της κατάστασης του ασθενούς, καθώς και 
των ανεξάρτητων κινήσεων όλων των επιμέρους τμημάτων της. 
11. Όλες οι ηλεκτρικές κινήσεις να πραγματοποιούνται μέσω ενσύρματου πληκτρολόγιου (το οποίο να φέρει LCD 
οθόνη για την καλύτερη πληροφόρηση του χρήστη) και του ενσωματωμένου πληκτρολόγιου ασφαλείας στην 
κολώνα της χειρουργικής τράπεζας. 
12. Να προσφερθούν προς επιλογή ασύρματο πληκτρολόγιο με LCD οθόνη και ποδοδιακόπτης τριών κινήσεων. 
Επιπλέον δυνατότητες ως προς το χειρισμό να αναφερθούν και να τεκμηριωθούν ώστε να αξιολογηθούν. 
13. Η χειρουργική επιφάνεια να είναι modular τεχνολογίας και να αναφερθούν οι διαστάσεις της (τόσο με τις 
πλευρικές ράγες όσο και χωρίς αυτές). Η χειρουργική επιφάνεια να δύναται της να εξυπηρετήσει ασθενή ύψους 
άνω των 2.10m. 
14.Να διαθέτει επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Να αναφερθεί η ικανότητα αυτόνομης λειτουργίας μετά από κάθε 
πλήρη φόρτισή τους. 
15. Να επιτυγχάνονται οι παρακάτω ηλεκτρικές ρυθμίσεις: 

Α) Ύψος (χωρίς μαξιλάρια) από 600-1050mm τουλάχιστον. Επιπλέον δυνατότητα για χαμηλότερη 
ρύθμιση θα αξιολογηθεί ανάλογα. 
Β) TREND-ANTITREND 30° τουλάχιστον. 
Γ) Κλίση δεξιά – αριστερά 20° τουλάχιστον. 

Δ) Κλίση τμήματος ράχης προς τα άνω 80° και προς τα κάτω 40° τουλάχιστον. 

Ε) Κλίση διαιρούμενου τμήματος ποδιών προς τα άνω μεγαλύτερη ή ίση των 50° και   προς τα κάτω 90° 
τουλάχιστον.  

Στ) Ολίσθηση της χειρουργικής επιφάνειας άνω των 300mm. 
Ζ) Θέση 0 για την άμεση αποκατάσταση θέσης. 
Η) Θέση Flex / ReFlex με το πάτημα ενός κομβίου. 

16. Να επιτυγχάνονται οι παρακάτω χειροκίνητες ρυθμίσεις: Α) Κλίση τμήματος κεφαλής άνω 40ο / κάτω 40ο 

περίπου. Β) Διάταξη ποδιών άνω των 150
ο  

17. Βάρος ανύψωσης χωρίς κανένα απολύτως περιορισμό στις κινήσεις της : 250 Kgr.   Να δύναται να 
πραγματοποιήσει και επεμβάσεις με βάρος εως και 400 Kgr. (Να κατατεθεί βεβαίωση του Εργοστασίου 
Κατασκευής). 
18.Να παρέχεται η δυνατότητα απομνημόνευσης χειρουργικών θέσεων από το χρήστη και να διαθέτει σύστημα 
για την αποφυγή σύγκρουσης της χειρουργικής επιφάνειας με το δάπεδο σε περίπτωση λάθους από τον 
χρήστη. 

19. Η κάθε Χειρουργική Τράπεζα, να συνοδεύεται με τα κάτωθι εξαρτήματα: 

a)    Τόξο αναισθησίας ρυθμιζόμενου ύψους με μπάρες επέκτασης και δυνατότητα κλίσης (1 τεμάχιο). b)    
Στηρίγματα βραχίονα με δυνατότητα περιστροφής (2 τεμάχια). 
c)    Ιμάντας σώματος ασθενή ρυθμιζόμενου μήκους με σύστημα ασφάλισης (1 τεμάχιο). 

d)    Πλευρικά Στηρίγματα Σώματος περιστρεφόμενα ρυθμιζόμενου  ύψους με τα αντίστοιχα μαξιλάρια για 
στήριγμα γλουτών και στήριγμα στέρνου – πλάτης    (1 Ζεύγος). 

e)    Στηρίγματα χεριών για τη τοποθέτηση του ασθενή σε πλευρική κατάκλιση   (2 τεμάχια). 

Όλα τα ανωτέρω εξαρτήματα να συνοδεύονται με τα αντίστοιχα συνδετικά τους (clamps) για την 
προσαρμογή τους στην χειρουργική επιφάνεια. 

 
20. Να προσφερθεί ξεχωριστά στην οικονομική προσφορά προς επιλογή πλήρης σειρά εξαρτημάτων για όλες τις 
δυνατές χρήσεις της χειρουργικής τράπεζας. 
21.Εγγύηση  καλής  λειτουργίας  τουλάχιστον  για  δύο  (2)  έτη  και  επάρκεια  ανταλλακτικών  για τουλάχιστον 
δέκα (10) έτη μετά το πέρας της εγγύησης. (Να κατατεθεί βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής). 
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22. Ο προμηθευτής να είναι εκπαιδευμένος ως προς το προσφερόμενο είδος και ικανός για την τεχνική του 
υποστήριξη και συντήρηση του. (Να κατατεθεί βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής του τελευταίου μήνα, 
για την κάλυψη της ανωτέρω προδιαγραφής στο ακέραιο). 
23.Η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001 και ISO 13485 για εμπορία και τεχνική 
υποστήριξη. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά) 
24. Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες 
παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου (prospectus, product data, manual κλπ). 
25. Το προσφερόμενο είδος να διαθέτει απαραίτητα πιστοποιητικό CE και ο κατασκευαστικός οίκος να είναι 
πιστοποιημένος με ISO 13485. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά.) 
26.Η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη με ISO 14001 και να είναι ενταγμένη σε σύστημα 
εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με 
σύμφωνα με το Ν.2939/2001 και την Κ.Υ.Α. με αριθμό Η.Π.23615/651/Ε.103. 

Τεχνικές Προδιαγραφές MONITOR παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων:  

 

1.        Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας , να αναφερθεί το έτος πρώτης κυκλοφορίας προς αξιολόγηση. 

2.        Να είναι κατάλληλο για χρήση σε ενήλικες, παιδιά και νεογνά. 

3.       Να λειτουργεί με ρεύμα 220V/50Hz. Και να διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία ενσωματωμένη στο 
μόνιτορ για τουλάχιστον 6 ώρες. 

4.        Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη τουλάχιστον 12,1 " με απεικόνιση τουλάχιστον οκτώ διαφορετικών 
κυματομορφών ταυτόχρονα και τις αντίστοιχες ψηφιακές τιμές των παρακολουθούμενων παραμέτρων. 

5.        Να διαθέτει οθόνη 
αφής. 

6.        Να έχει δυνατότητα απεικόνισης μεγάλων ψηφιακών ενδείξεων έτσι ώστε να είναι ορατές από 
απόσταση, να έχει δυνατότητα απεικόνισης των κυματομορφών με διάφορα χρώματα επιλογής του χειριστή. 

7.        Να διαθέτει 4 τουλάχιστον ταχύτητες απεικόνισης των κυματομορφών, με δυνατότητα ρύθμισης της 
ταχύτητας για κάθε απεικονιζόμενη κυματομορφή. 

8.        Ο χειρισμός του να είναι απλός και να γίνεται με την βοήθεια περιστροφικού διακόπτη καθώς επίσης 
και μέσω της οθόνης αφής. Να διαθέτει απαραίτητα ελληνικό μενού και περιβάλλον λειτουργίας χειριστή. 

9.        Να διαθέτει πλήκτρα επί της οθόνης για άμεση πρόσβαση σε προγράμματα του μόνιτορ. 

10.      Να αναφερθούν οι δυνατότητες χειρισμού προς αξιολόγηση. 

11.      Να διαθέτει οπωσδήποτε τις παρακάτω ενισχυτικές βαθμίδες : 
 

• ηλεκτροκαρδιογραφήματος, αναπνοής με συναγερμό άπνοιας. 

• αναίμακτης μέτρησης της αρτηριακής πίεσης 

• 2 αιματηρών πιέσεων. 

• Καπνογραφίας 

• οξυμετρίας 

• θερμοκρασίας 
 

12.      Για κάθε παράμετρο που παρακολουθείται να καλύπτονται οι κάτωθι απαιτήσεις:  

Ηλεκτροκαρδιογράφημα:Να   μπορεί   να   δεχθεί  3πολικό   η 5πολικό χωρίς   να   απαιτείται  η  αντικατάσταση  
τον  ενισχυτή 

Ηλεκτροκαρδιογραφήματος. σε περίπτωση χρησιμοποίησης οποιουδήποτε εκ των 2 ανωτέρω καλωδίων. 
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Σε  περίπτωση  χρησιμοποίησης  5πολικού  καλωδίου  να  έχει  την  δυνατότητα  απεικόνισης  και  των  7 
απαγωγών στην οθόνη του μόνιτορ. 

Να έχει δυνατότητα απεικόνισης της κυματομορφής και της αριθμητικής ένδειξης των αριθμών των αναπνοών 
και να διαθέτει ρυθμιζόμενο συναγερμό άπνοιας. 

Να διαθέτει ανάλυση του διαστήματος του ST σε όλες τις παρακολουθούμενες απαγωγές και ένδειξης τους 
στην οθόνη καθώς και ανίχνευση αρρυθμιών, καθώς και ανίχνευση παλμού βηματοδότη. 

Να παραδοθεί με 5πολικό καλώδιο και να προσφερθεί προς επιλογή το 3πολικό καλώδιο. Σε περίπτωση 
αποκόλλησης μιας απαγωγής εκτός από τον συναγερμό να έχει την δυνατότητα να μεταπηδά σε άλλη 
απαγωγή ούτος ώστε να μην χάνεται η παρακολούθηση της κυματομορφής επί της οθόνης. 

 
Αναίμακτη πίεση : 

Η λήψη να γίνεται κατ εντολή του χειριστή, αυτόματα με ρυθμιζόμενα διαστήματα ή χειροκίνητα καθώς και 
την δυνατότητα επανάληψης της λήψης (STAT) και να απεικονίζονται στην οθόνη ταοτόχρονα οι τιμές της 
συστολικής-διαστολικής και μέσης πίεσης. Να παραδοθεί με περιχειρίδα ενηλίκων και να προσφερθεί προς 
επιλογή περιχειρίδα παίδων. 

 
Αιματηρή πίεση : 

Να απεικονίζει ταυτοχρόνως τις κυματομορφές δύο αιματηρών πιέσεων. 

Να παρέχει ψηφιακά την συστολική, διαστολική και μέση τιμή σε κάθε μία από αυτές. 

Να έχει την δυνατότητα Overlapping των κυματομορφών. 

Να παραδοθεί με 2 ενδιάμεσα καλώδια σύνδεσης αισθητήρων μέτρησης   αιματηρής πίεσης.  

Καπνογραφία : 
Να έχει την δυνατότητα μέτρησης siclestream ή mainstream. 

Στην οθόνη να απεικονίζεται η κυματομορφή καθώς και ψηφιακές μετρήσεις.  
 

Οξυμετρία : 
Να   απεικονίζει  την   κυματομορφή  (σφυγμικό   κύμα)  και  την   ψηφιακή   τιμή   του   κορεσμού   της 
αιμοσφαιρίνης σι: Οξυγόνο. Να παρέχει επίσης τον καρδιακό ρυθμό. Να παραδοθεί με αισθητήρα δακτύλου 
ενηλίκων / παίδων πολλαπλών χρήσεων. 

Θερμοκρασία : 
Να μετρά συγχρόνως δύο θερμοκρασίες και τη διαφορά αυτών AT, από το δέρμα και τον οισοφάγο. Να 
προσφερθεί με αισθητήρα οισοφάγου / ορθού και προς επιλογή να προσφερθεί ο αισθητήρας σώματος. 

13.      Επιπλέον δυνατότητες αναβάθμισης να προσφερθούν προς επιλογή. 

14.      Να διαθέτει ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή τουλάχιστον 3 καναλιών. 

15.      Να απεικονίζει πίνακες ζωτικών σημείων TRENDS CHARTS των τελευταίων 96 ωρών τουλάχιστον και να 
εκτελεί υπολογισμούς διαφόρων λειτουργιών (Αιμοδυναμικών, αναπνευστικών κλπ. ). 

16.      Να αναφερθούν οι δυνατότητες αποθήκευσης προς αξιολόγηση. 

17.      Να  διαθέτει  αξιόπιστο  σύστημα  συναγερμών,  τόσο  για  ιατρικούς  όσο  και  για  τεχνικούς συναγερμούς, 
με ρυθμιζόμενα ανώτερα και κατώτερα όρια και να διαθέτει οπτική ένδειξη η οποία να τίθεται σε λειτουργία σε 
περίπτωση συναγερμού. 

18.      Επιπλέον δυνατότητες του μόνιτορ να αναφερθούν προς αξιολόγηση. 

19.      Το λογισμικό του μόνιτορ να είναι οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα. 

20.      Να διαθέτει δυνατότητα λειτουργίας νυκτός για εξοικονόμηση ενέργειας. 
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21.      Το μόνιτορ προς αποφυγή σκόνης να λειτουργεί χωρίς ανεμιστήρα. 

22.      Να διαθέτει προστασία από απινηδώσεις και χειρουργική διαθερμία. 

23.      Το μόνιτορ να διαθέτει χειρολαβή κατάλληλη για την απευθείας τοποθέτηση του σε ράγα ή σε πλαϊνά 
κιγκλιδώματα φορείου ή κλίνης χωρίς καμία επιπλέον μετατροπή στο μόνιτορ. 

24.     Ο προσφέρων να διαθέτει τεχνική υποστήριξη για άμεση αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων. 

25.    Το ανωτέρω είδος να διατίθενται από αποκλειστικό αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/08 και ISO  13485/03  
(διακίνηση  και  τεχνική  υποστήριξη  ιατροτεχνολογικών  προϊόντων),  που  πληροί  την  Υ.Α. ΔΥΗδ/Γ.Π. 
οικ./Ί348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάση του  11.Λ. I! 7/2004. 

 

ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΠΛΑΣΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: 

-Καταψύκτης ιατρικός κατακόρυφος, χωρητικότητας (370-450) λίτρα CFC-free. 
-Θερμοκρασία λειτουργίας από -20 °C μέχρι -40 °C. 
- Ηχητική ειδοποίηση χαμηλής - υψηλής θερμοκρασίας . 
-Καταγραφικό θερμοκρασίας. 
-Απόψυξη πλήρως αυτόματη. 
-Ρεύμα λειτουργίας 220-240V/ 50Ηζ 

- Μόνωση υψηλής πυκνότητας και πάχους. 

- Χαμηλό επίπεδο θορύβου. 
-Μέγιστο ύψος 205 εκατοστά . 
-Μέγιστο πλάτος 85 εκατοστά. 
-Βάση καταψύκτη με ρόδες βαρέως τύπου, οι 2 εμπρός με φρένο σταθεροποίησης. 

-Να διαθέτει 7 πόρτες και ατσάλινα ράφια που βγαίνουν εύκολα προς τα έξω. 
-Να πληρεί τις προδιαγραφές ΑΑ ΒΒ ( American Association Blood Banks )  FDA ( Food and Drug  
Administration )  DIN 58371                                                                                                                                            
-Να φέρει σήμανση CE, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ ΑΣΚΩΝ 8 ΘΕΣΕΩΝ  

Επιδαπέδια φυγόκεντρος, νεότατης τεχνολογίας, ελεγχόμενη από μικροϋπολογιστή. 

Περιοχή θερμοκρασίας από -9 °C έως 40 °C. Να λειτουργεί με ειδικό κινητήρα χωρίς ψήκτρες. 

Να συνοδεύεται από οριζόντια κεφαλή και 4 υποδοχείς για συνολικά οκτω[8] ασκούς αίματος εως και 

4πλους με φίλτρο. Μέγιστη ταχύτητα 4.400rpm/5.480xg. Ελάχιστη θερμοκρασία με μεγάλη ταχύτητα και πλήρες 
φορτίο όχι μεγαλύτερη από 5°C. 

Δυνατότητα φυγοκέντρησης, αναλόγως κεφαλής, έως 8.500 rpm (11.060 xG). Με ηλεκτρονικό πίνακα ρύθμισης και 
ελέγχου των λειτουργιών με: 

• Σύστημα επιλογής ταχύτητας με ρύθμιση ταχύτητας σε χαμηλές στροφές (από 300 rpm) 
• Ψηφιακή ένδειξη της ταχύτητας σε rpm με ελάχιστη ακρίβεια ±10 rpm και σε G 
• Διακόπτη ρύθμισης του χρόνου λειτουργίας από 1 ως 10 περίπου ώρες και ρύθμιση συνεχούς 

λειτουργίας. Ψηφιακή ένδειξη 
• Σύστημα  ρύθμισης  της  επιτάχυνσης/επιβράδυνσης  για  την  προστασία  του  δείγματος.  Με  9 

προγράμματα επιτάχυνσης και 9 προγράμματα επιβράδυνσης 
• Σύστημα ρύθμισης της θερμοκρασίας από -9 °C εώς 40 °C. Ψηφιακή ένδειξη. Με ψυκτικό μέσο 

φιλικό προς το περιβάλλον, ελεύθερο από CFC 
• Με συστήματα ασφαλείας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, με οπτική ένδειξη και αυτόματη 

διακοπή της λειτουργίας σε περίπτωση: 1) ανισοζυγοστάθμισης της κεφαλής και 2) ανοικτού καπακιού 
(lid lock & lid interlock) 
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Με 9 προγράμματα φυγοκέντρησης και πρόγραμμα πρόψυξης. Με κάδο φυγοκέντρισης από ανοξείδωτο χάλυβα 
ασφαλείας. Με διαγνωστικό πρόγραμμα. 

Λειτουργία στα 220 V / 50 Hz 

Αθόρυβη: λιγότερο από 60 dB. 
 

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές για την επιτραπέζια φυγόκεντρο δείγματος αίματος 6 θέσεων: 

• Φυγόκεντρο υψηλής ποιότητας κατασκευής και αντοχής με χαλύβδινο πλαίσιο, φινιρισμένο με βαφή 
φούρνου. 

Ο κάδος φυγοκέντρηοης να είναι ανοξείδωτος. 

Η φυγόκεντρος να διαθέτει σύστημα αυτόματης αναγνώρισης του είδους της κεφαλής και αυτόματης 
προσαρμογής του μεγίστου ορίου στροφών ανάλογα με την  εκάστοτε χρησιμοποιούμενη κεφαλή. 

• Η φυγόκεντρος είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τους Διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας και 
κατασκευής. 

• Να διαθέτει τα εξής συστήματα ασφαλείας: κάλυμμα ασφαλείας διπλής λειτουργίας που δεν ανοίγει 
όσο διαρκεί η περιστροφή, η δε περιστροφή δεν αρχίζει πριν κλείσει το κάλυμμα και έλεγχο μη ισοζυγισμένων 
δειγμάτων με διακοπή της λειτουργίας και οπτική ένδειξη.  

• Να φέρει σήμανση CE, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

• Να μπορεί να δεχθεί διάφορες οριζόντιες και αρθρωτές κεφαλές (swing-out rotors), γωνιακές κεφαλές 
(angle rotors), οι οποίες με την κατάλληλη εναλλαγή υποδοχέων, πλαισίων και συστολών να επιτρέπουν 
την φυγοκέντρηση σωληναρίων διαφόρων ειδών και χωρητικοτήτων από 1 έως 100 ml (να παίρνει 
σωληνάρια των 10 ml)  

• Ολικής χωρητικότητας φυγοκέντρηοης 400ml 

 

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές για το Ψυγείο συντήρησης ασκών αίματος είναι οι παρακάτω:  
 Ψυγείο ιατρικό κατακόρυφο, χωρητικότητας (370-450) λίτρα CFC-free. 

 Θερμοκρασία λειτουργίας από 2 μέχρι 4 βαθμούς Κελσίου. 

 Ηχητική ειδοποίηση χαμηλής – υψηλής θερμοκρασίας. 

 Καταγραφικό θερμοκρασίας. 

 Ρεύμα λειτουργίας 220-240V/ 50Hz. 

 Μόνωση υψηλής πυκνότητας και πάχους. 
 Χαμηλό επίπεδο θορύβου. 
 Μέγιστο ύψος 205 εκατοστά. 

 Μέγιστο πλάτος 85 εκατοστά. 

 Πόρτα με κρύσταλλο για εσωτερικό έλεγχο. 

 Βάση ψυγείου με 4 ρόδες βαρέως τύπου, οι 2 εμπρός με φρένο σταθεροποίησης. 

 Να πληρεί τις προδιαγραφές ΑΑ ΒΒ ( American Association Blood Banks )  FDA ( Food and Drug  
Administration )  DIN 58371                                                                                                                                            

 Να φέρει σήμανση CE, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Οι τεχνικές προδιαγραφές για καταψύκτη Σωρών 2 θέσεων (νεκροτομείου) είναι οι παρακάτω : 

1. Το προσφερόμενο ψυγείο να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, σύγχρονης τεχνολογίας, να  
περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία εξαρτήματα, τα οποία απαιτούνται για την πλήρη εκμετάλλευση των 
δυνατοτήτων του. 
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2. Να διατηρεί την θερμοκρασία μεταξύ των ορίων -2°C με -18°C (σε μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 
32°C). 

3. Να διαθέτει ένα εσωτερικό κελί με δύο (2) θέσεις για σορούς, κάθετης τοποθέτησης, με ανεξάρτητες 
πόρτες διαστάσεων 680x500mm περίπου, με χειρολαβές και ειδικό ελαστικό μονωτικό υλικό (τσιμούχα) ώστε να 
κλείνουν ερμητικά. Οι πόρτες φέρουν κλειδαριά ασφαλείας.  

4. Οι σοροί να αποθηκεύονται σε συρταρωτούς δίσκους – πλατφόρμες, κατασκευασμένους από 
ανοξείδωτο χάλυβα. Οι πλατφόρμες να στηρίζονται και να ολισθαίνουν σε ειδικά προσαρμοσμένους 
χαλύβδινους οδηγούς (ράφια). 

5. Η μονάδα να είναι κατασκευασμένη από φύλλο χάλυβα με ειδική ηλεκτροστατική βαφή. Να φέρει  
ισχυρή μόνωση πάχους 100mm τουλάχιστο.   

6. Το προσφερόμενο ψυγείο να διαθέτει ενσωματωμένο μικροεπεξεργαστή για την ρύθμιση όλων των 
λειτουργιών. Να διαθέτει σύστημα συναγερμού, οπτική απεικόνιση, λειτουργία απόψυξης κλπ. Επιπλέον να 
διαθέτει πίνακα ελέγχου αλλά και ενσύρματο χειριστήριο για την ρύθμιση όλων των λειτουργιών με ταυτόχρονη 
αντίστοιχη φωτεινή ένδειξη (LED) για την κάθε λειτουργία.  

 7. Να διαθέτει ψυκτικό συγκρότημα τοποθετημένο στο άνω μέρος του ψυγείου, με τα ακόλουθα τεχνικά 
χαρακτηριστικά: 

- Τροφοδοσία: 230V, 50Hz 

- Λειτουργεί με οικολογικό ψυκτικό μέσο R404A 

8. Να συνοδεύεται με τροχήλατο φορείο μεταφοράς και φόρτωσης - εκφόρτωσης σορών, το οποίο να 
συνεργάζεται απόλυτα με το ψυγείο νεκρών να είναι κατάλληλο για την τοποθέτηση του νεκρού στην τράπεζα 
νεκροψίας ή στο ψυγείο. Το φορείο να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο  χάλυβα, με τέσσερις (4) 
περιστρεφόμενους τροχούς διαμέτρου ( 125-150 ) mm, από τους οποίους οι δύο (2) φέρουν φρένο. Να είναι 
μεταβλητού ύψους, με υδραυλικό σύστημα μέσω εργονομικού πεντάλ. 

9. Να φέρει σήμανση CE, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Οι προδιαγραφές της αντλίας έγχυσης υγρών είναι οι παρακάτω: 

•Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας μικρών εξωτερικών διαστάσεων, βάρους μικρότερο από 4,0 kg και με καλή 
στεγανότητα. 

•Ρεύμα λειτουργίας 220V/50Hz. 

•Αυτονομία μπαταρίας τουλάχιστον 2 ώρες. 

•Να εξασφαλίζεται η απομάκρυνση αέρα με ασφάλεια για τον ασθενή. 

•Να διαθέτει σύστημα παγίδευσης φυσαλίδων. 

•Ακρίβεια για έγχυση σε 48 ώρες και στη 1 ώρα λειτουργίας με μικρότερο δυνατό χορηγούμενο όγκο. 

•Δυνατότητα προγραμματισμού εκ των προτέρων των παραμέτρων έγχυσης και του χρόνου έναρξης της. 

•Να διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις. 

•Ρύθμιση ορίων πίεσης συναγερμού φραγής. 

•Οπτικοακουστικοί συναγερμοί. 

•Συμβατή με διαφορετικές μάρκες αναλωσίμων έγχυσης. 

•Να φέρει σήμανση CE, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

•Να παρέχεται τουλάχιστον δυο (2) χρόνια εγγύηση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

Το ΕΕΕΣ θα αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ στον χώρο του διαγωνισμού, σε ιδιαίτερο αρχείο.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς – Φύλλο Συμμόρφωσης   

 

Στοιχεία Προσφέροντος 

Επωνυμία: ………… 

Διεύθυνση: ………… 

Τηλέφωνο: ………… Ημερομηνία: ………… 

Fax: ………… 

E-mail: ………… 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής ……….. 

Διακήρυξη αριθ. ……/2019 

Ο Διαγωνιζόμενος φέρει την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων που δηλώνει. 

Στο πεδίο «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά τα ζητούμενα είδη για τα οποία θα πρέπει να δοθούν 
αντίστοιχες απαντήσεις. 

Στο πεδίο «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» σημειώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή αν η περιγραφή του προϊόντος είναι υποχρεωτική 
οπότε και σημαίνεται με την ένδειξη "ΝΑΙ". 

Στο πεδίο «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο 
είδος περιλαμβάνεται ή όχι στην Προσφορά. 

Στο πεδίο «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» θα αναφέρονται κατ΄ ελάχιστο η χώρα προέλευσης – κατασκευής, ο 
κατασκευαστικός – προμηθευτικός οίκος και ο τύπος ή μοντέλο που προσφέρεται ή αριθμός σχετικού 
καταλόγου, με τρόπο ώστε το κάθε προσφερόμενο είδος να είναι μονοσήμαντο και να μην υπάρχει αμφιβολία ως 
προς την ταυτότητα αυτού. Επομένως η τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιέχει τεκμηριωτικό υλικό για τον 
εξοπλισμό κάθε προσφερομένου είδους (τεχνικά φυλλάδια με αναφορά στα χαρακτηριστικά που τίθενται ως 
απαιτήσεις στις τεχνικές προδιαγραφές, αποδείξεις σήμανσης CE, λοιπές πιστοποιήσεις όπου υπάρχουν κλπ), 
καθώς και οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του Υποψήφιου και απαντά 
στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη. 
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΥΠΟΥ C-ARM, ΨΗΦΙΑΚΟ 

1 

Ακτινοσκοπικό ψηφιακό συγκρότημα τροχήλατο, 
σύγχρονης τεχνολογίας για Νοσοκομειακή χρήση, για 
ακτινοσκοπήσεις – ακτινογραφίες και βιντεοσκοπήσεις 
που θα συνοδεύεται από ψηφιακό ανιχνευτή. 

ΝΑΙ   

2 

Να επιτυγχάνει άριστη απεικόνιση όλων των 
χειρουργικών περιστατικών. Να έχει άριστη 
απεικόνιση όλων των μοιρών της Σπονδυλικής Στήλης, 
των οστών της Πυέλου κατά την ήλωση των 
καταγμάτων του ισχίου και των μακρών οστών για την 
χειρουργική αντιμετώπιση των καταγμάτων του 
λοιπού μυοσκελετικού συστήματος. 

ΝΑΙ   

3 

Να διαθέτει σύστημα με γεννήτρια ελεγχόμενη από 
επεξεργαστή, με όσο το δυνατόν μικρότερο χρόνο 
έκθεσης ακτινογραφίας και διάταξη παλμικής 
ακτινοσκόπησης, σε χειρουργικές αίθουσες ή 
εξωτερικούς θαλάμους. 

ΝΑΙ   

4 
Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, μικρού βάρους και 
ανθεκτικής κατασκευής, εύκολα ελισσόμενο και 
μετακινούμενο. 

ΝΑΙ   

5 Τάση λειτουργία  220-240V/50Hz ΝΑΙ   

6 

Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις διεθνείς 
ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφάλειας σύμφωνα με τις 
διατάξεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ (όπως ισχύει σήμερα) 
και να διαθέτει πιστοποιητικά νόμιμης κυκλοφορίας του 
προς προμήθεια είδους, δηλώσεις συμμόρφωσης, 
πιστοποιητικό σήμανσης συμμόρφωσης, ο 
κατασκευαστής και ο προμηθευτής απαραιτήτως 
πιστοποιητικά ποιότητας (π.χ. CE, ISO 9001:2008 ή ΕΝ 
ISO 13485:2003 πεδίο πιστοποίησης, διακίνησης, 
εγκατάστασης ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 

   

7 

Το βασικό συγκρότημα να 
αποτελεί ενιαίο σύνολο, 
εδραζόμενο σε τροχήλατη 
βάση με σύστημα 
ακινητοποίησης του 
(φρένο), και να 
περιλαμβάνει: 
(Τα κύρια μέρη σύνθεσης 
του C-arm, ήτοι γεννήτρια, 
λυχνία, ψηφιακό σύστημα 
να προέρχονται κατά 
προτίμηση  από τον ίδιο 

Γεννήτρια ακτινών Χ με 
χειριστήριο 

ΝΑΙ   

C-ARM με ακτινολογική 
λυχνία 

ΝΑΙ   

Ανεξάρτητο τροχήλατο 
σταθμό προβολής και 
επεξεργασίας εικόνων, 
όπου θα εδράζονται 
δύο Monitor (οθόνες) η 
μία επίπεδη οθόνη 
τουλάχιστον 32 ιντσών. 

ΝΑΙ   



ΑΔΑ: ΨΒΡ64690ΒΝ-ΣΓΤ



  

   
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 65 

 

κατασκευαστικό οίκο για 
λόγους ομοιογένειας.) 

8 Δυνατότητες λειτουργίας 

Συνεχούς 
ακτινοσκόπησης 

ΝΑΙ   

Παλμικής 
ακτινοσκόπησης 

ΝΑΙ   

Ψηφιακής ακτινογραφίας ΝΑΙ   

Εξειδικευμένα 
προγράμματα χαμηλής 
δόσης . Να περιγραφεί 
αναλυτικά. 

ΝΑΙ  
Να περιγραφεί 
αναλυτικά 

9 

Να περιλαμβάνει βραχίονα σχήματος τοξοειδούς (C-
arm). Να διαθέτει φορητό ανεξάρτητο σταθμό 
προβολής και επεξεργασίας εικόνων με δυο (2) 
επίπεδης επιφάνειας (flat) monitors (οθονών) 18 ιντσών 
τουλάχιστον, η μία επίπεδη οθόνη τουλάχιστον 32 ιντσών , 
με ικανοποιητική φωτεινότητα και μεγάλης γωνιακής 
θέασης 

ΝΑΙ   

Α Γεννήτρια ακτινών Χ με χειριστήριο 

1. 

Να διαθέτει γεννήτρια ακτινών Χ, σύγχρονης 
τεχνολογίας, σύγχρονης διάταξης ανόρθωσης τάσης, 
υψηλής συχνότητας, πλήρως ελεγχόμενη από 
επεξεργαστή 

ΝΑΙ   

2. 

Μέγιστη απόδοση γεννήτριας τουλάχιστον 24mA / 
110kV, με ρεύμα ακτινοσκόπησης (≥) 20 mA για την 
επίτευξη άριστης ποιότητας εικόνας σε παχύσαρκους 
ασθενείς. 

ΝΑΙ   

3. Να διαθέτει εύρος kV τουλάχιστον 40 – 110 kV. ΝΑΙ   

4. 
Να διαθέτει εύρος παλμού παλμικής έκθεσης, με 
ελάχιστη τιμή μικρότερη από 10 msec για την άριστη 
απεικόνιση των ανατομικών δομών. 

ΝΑΙ   

5. 

Να διαθέτει άλλες επιλογές και δυνατότητες μείωσης 
της δόσης. Κατά την παλμική λήψη να επιτυγχάνεται 
μεγάλο εύρος παλμών με ρυθμούς ικανούς για τη 
μείωση της δόσης (τουλάχιστον 1 έως 15 pulses/s) στον 
εξεταζόμενο, καθώς επίσης και λογισμικό για τη 
βέλτιστη ποιότητα εικόνας 

ΝΑΙ   

6. 

Χειριστήριο σύγχρονης τεχνολογίας, με όλες τις 
απαραίτητες διατάξεις ελέγχου λειτουργίας του 
συγκροτήματος, να είναι απλό, φιλικό στον χρήστη, 
άνετο στη χρήση και να προστατεύεται από την σκόνη 
και τα υγρά, επιθυμητή η λειτουργία επαφής(touch) στο 
χειριστήριο. Να περιλαμβάνεται ασύρματος 
ποδοδιακόπτης πολλαπών λειτουργιών (να 
περιγραφούν αναλυτικά) και χειροδιακόπτη 
ακτινοβόλησης , πλήρως προστατευόμενοι από κρούση, 

ΝΑΙ  
(Να περιγραφούν 
αναλυτικά) 
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ή επίδραση υγρών 

7. 

Να διαθέτει σύγχρονο χειριστήριο με όλες τις 
απαραίτητες ενδείξεις απεικονιζόμενες ψηφιακά (kV, 
mA, mAs,  pulse  rate  κτλ.),  φιλικό  στο  χρήστη.  Όλοι 
οι διακόπτες  να  είναι σύγχρονου  ψηφιακού  τύπου, 
επιθυμητά λειτουργίας επαφής. Να διαθέτει 
προκαθορισμένες ρυθμίσεις για κλινικά πρωτόκολλα 
ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη. 

ΝΑΙ   

Β 
 
C-ARM μετά ακτινολογικής λυχνίας 
 

1. 

Ακτινολογική λυχνία ανάλογης ισχύος με αυτή της 
γεννήτριας, μονοεστοιακή ή διπλοεστιακή με την 
μεγάλη εστία μικρότερη από  1,0 mm για μεγαλύτερη 
διακριτική ικανότητα 

ΝΑΙ   

2. 

Η ακτινολογική λυχνία να διαθέτει μεγάλη 
θερμοχωρητικότητα ανόδου, (τουλάχιστον 80 KHU) και 
ανάλογα μεγάλη θερμοχωρητικότητα περιβλήματος 
(τουλάχιστον 5000 KHU), με μεγάλη θερμοαπαγωγή, 
κατάλληλη για όλες τις λειτουργίες που 
προαναφέρθηκαν, ώστε να εξασφαλίζεται δυνατότητα 
απεριόριστης λειτουργίας ακτινοσκόπησης υψηλής 
ποιότητας. Να δοθούν λεπτομερή στοιχεία προς 
αξιολόγηση. 

ΝΑΙ   

3. 

Να διαθέτει διαφράγματα ίριδος ή απεριόριστης 
περιστροφής, συμμετρικά, ασύμμετρα και ηλεκτρονικά 
ελεγχόμενα. Επιπλέον να διαθέτει τοποθέτηση 
διαφραγμάτων χωρίς ακτινοβόληση για μείωση της 
δόσης στον ασθενή και το προσωπικό 

ΝΑΙ   

4. 

Να διαθέτει μέθοδο αυτόματης προσαρμογής των 
παραμέτρων και της δόσης, εστιάζοντας στην υπό 
εξέταση ανατομική περιοχή για τη βέλτιστη ποιοτική 
εικόνα 

ΝΑΙ   

5. 
Η λυχνία να διαθέτει φιλτράρισμα τουλάχιστον 3 mm Al 
ή/και επιπλέον φίλτρο χαλκού για επίτευξη χαμηλής 
ακτινοβολίας 

ΝΑΙ   

6. 

Ο ζυγοσταθμισμένος βραχίονας (C-Arm), να έχει μεγάλο 
βάθος τόξου > 65 cm και ελεύθερο χώρο ανιχνευτή-
λυχνία >76cm για την άνετη πρόσβαση σε οποιοδήποτε 
σημείο της εξεταστικής τράπεζας , και τροχιακή κίνηση 
τουλάχιστον 130°, που να εξασφαλίζει μεγάλο αριθμό 
προβολών 

ΝΑΙ   

7. 
Η ακινητοποίηση του βραχίονα, σε οποιαδήποτε 
επιλεγόμενη θέση, να επιτυγχάνεται με αξιόπιστη 
διάταξη φρένων 

ΝΑΙ   

8. 
Να αναφερθεί η διάμετρος του βραχίονα και να 
περιγραφούν λεπτομερώς όλες οι κινήσεις και 

ΝΑΙ   
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διαδρομές του με εύρος γωνίας τουλάχιστον ±180˚. 

9. 
Η κολώνα συγκράτησης του να εκτελεί καθ’ ύψος 
ηλεκτροκίνητη κίνηση τουλάχιστον κατά 40 cm περίπου 

ΝΑΙ   

10. 

Να διαθέτει ψηφιακό ανιχνευτή, flat panel CMOS και 
με σπινθηριστή Ιωδιούχου Καισίου (Csl), διαστάσεων 
ωφέλιμου πεδίου > 20Χ20 cm προηγμένης 
τεχνολογίας, τουλάχιστον διπλού πεδίου, υψηλής 
διακριτικής ικανότητας, τουλάχιστον 5,00 lp/mm, 
μήτρας λήψης τουλάχιστον 2 Megapixel ή 2048Χ2048, 
βάθους 16 bits, με μικρό μέγεθος κόκκου pixel έως 
100μm και με σύστημα αυτόματης ρύθμισης των 
στοιχείων KV και mA κατά τη διάρκεια της 
ακτινοσκόπησης, ανάλογα με το πάχος του 
εξεταζόμενου.    

ΝΑΙ   

11. 
Να διαθέτει ενσωματωμένο laser επικέντρωσης στο 
ψηφιακό ανιχνευτή 

ΝΑΙ   

12. 
Να είναι ικανοποιητικών διαστάσεων και βάρους μέχρι 
300 κιλών. Το όλο σύστημα να μπορεί να πραγματοποιεί 
ευέλικτες κινήσεις στο χώρο του χειρουργείου. 

ΝΑΙ   

Γ 
 
Ανεξάρτητο τροχήλατο σταθμό προβολής και επεξεργασίας εικόνων 
 

1. 

Να συνοδεύεται από ιδιαίτερο τροχήλατο σταθμό 
προβολής και επεξεργασίας εικόνων, το οποίο θα 
περιλαμβάνει δύο (2) έγχρωμα Monitor τουλάχιστον 
18’’, υψηλής ευκρίνειας, τεχνολογίας TFT ή LED κατά 
προτίμηση, υψηλής φωτεινότητας και μεγάλης 
γωνιακής θέασης ( της τάξης των 170˚). 

ΝΑΙ   

2. 

Θα εκτιμηθεί να διαθέτει περιστροφή των οθονών στην 
επιθυμητή για τον χρήστη θέση, καθώς και για την 
ασφαλή και εύχρηστη μεταφορά αυτών και του 
σταθμού εργασίας. 

ΝΑΙ  Θα εκτιμηθεί 

3. 
Να διαθέτει εύχρηστο χειριστήριο με οθόνη αφής, για 
όλες τις λειτουργίες του σταθμού επεξεργασίας 

ΝΑΙ   

4. 
Το συγκρότημα να περιλαμβάνει ψηφιακό μέσο 
αποθήκευσης, επεξεργασίας και ανάκλησης ≥ 100.000 
εικόνων, ανεξαρτήτως μεγέθους μήτρας αποθήκευσης 

ΝΑΙ   

5. 
Να διαθέτει τη δυνατότητα μεταφοράς και 
αποθήκευσης δεδομένων μέσω θύρας USB 2.0 

ΝΑΙ   

6. 

Να διαθέτει δυνατότητα για την εγγραφή εικόνων σε 
CD-R /DVD ,DICOM, TIFF, AVI η αντίστοιχο  format για 
την εύκολη ανάγνωσή τους από οποιοδήποτε PC καθώς 
και δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης σε 
ενδονοσοκομειακό δίκτυο PACS-DICOM. 

ΝΑΙ   

7. 
Ταυτόχρονη παρουσίαση πολλαπλών εικόνων, 15 ή 
περισσότερων. 

ΝΑΙ   

8. Να περιλαμβάνονται λειτουργίες ψηφιακής ΝΑΙ   
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μεγέθυνσης, ψηφιακά κλείστρα, αναστροφή εικόνας, 
δυνατότητα ψηφιακής ενίσχυσης των παρυφών του 
απεικονιζόμενου οργάνου, δυναμική μείωση θορύβου, 
κ.λπ 

9. 

Να διαθέτει τη δυνατότητα συνεχούς καταγραφής 
δυναμικών εικόνων. Να αναφερθεί η διάρκεια 
καταγραφής της κάθε δυναμικής ακολουθίας 
ακτινοσκοπικών εικόνων ανάλογα με τη συχνότητα 
παλμού επιλογής 

ΝΑΙ   

10. 
Να διαθέτει ακτινογράφηση, ακτινοσκόπηση, 
κατακράτηση της τελευταίας ακτινοσκοπικής εικόνας 
(last scene hold) 

ΝΑΙ   

11. 

Να προσφερθεί ολοκληρωμένο, ενσωματωμένο 
σύστημα μέτρησης  η υπολογισμού και ανάδειξης της 
ακτινοβολίας (DAP). Να διαθέτει δυνατότητα έκδοσης 
αναφοράς ακτινοβολίας (Dose report) 

ΝΑΙ   

12. 

Τεκμηριωμένα τεχνικά χαρακτηριστικά βελτίωσης της 
ποιότητας της εικόνας και μείωσης της ακτινοβολίας, να 
αναφερθούν και θα ληφθούν αναλογικά υπόψη κατά τη 
διαδικασία της αξιολόγησης. 

ΝΑΙ   

13. 
Να είναι ικανοποιητικών διαστάσεων και βάρους μέχρι 
200 κιλών. Το όλο σύστημα να μπορεί να πραγματοποιεί 
ευέλικτες κινήσεις στο χώρο του χειρουργείου 

ΝΑΙ   

 

Ημερομηνία: ……….. 

Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

1 

Η τράπεζα θα πρέπει να είναι πλήρης, καινούργια, 
αμεταχείριστη, σύγχρονης τεχνολογίας (με πρώτο έτος 
κυκλοφορίας μετά το 2015). Να είναι κατάλληλη για 
επεμβάσεις: Ορθοπεδικής Χειρουργικής καθώς και για 
επεμβάσεις, Γενικής Χειρουργικής, Ουρολογικής, 
Γυναικολογικής και Μαιευτικής, αλλά και για όλους τους 
τύπους των επεμβάσεων αν εξοπλιστεί με τα αντίστοιχα 
εξαρτήματα. 

ΝΑΙ   

2 

Να είναι τροχήλατη σύγχρονης τεχνολογίας 

ηλεκτροϋδραυλικής ή ηλεκτρομηχανικής λειτουργίας ή και 
συνδυασμός τους. Η βάση να φέρει τέσσερις (4) 
αντιστατικούς διπλούς τροχούς ασφαλείας για μέγιστη 

αντοχή και διευκόλυνση της κίνησης της τράπεζας προς όλες 

τις κατευθύνσεις,  επίσης να φέρει και έναν πέμπτο ηλεκτρικό 
τροχό και να διαθέτει σύστημα πέδησης το οποίο θα 

ενεργοποιείται ηλεκτρικά μέσω του χειροπληκτρολογίου. 

ΝΑΙ   
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3 

Η οριζόντια χειρουργική επιφάνεια της τράπεζας να είναι 
ακτινοδιαπερατή και να συνεργάζεται απρόσκοπτα με 
ακτινολογικό μηχάνημα τύπου C-arm χωρίς να απαιτείται η 
μετακίνηση του ασθενή ή η εναλλαγή των τμημάτων της 
χειρουργικής επιφάνειας 

ΝΑΙ   

4 

Να είναι διαιρεμένη απαραίτητα σε πέντε (5) αρθρωτά 
τμήματα τουλάχιστον (προσθαφαιρούμενο τμήμα κεφαλής, 
προσθαφαιρούμενο τμήμα άνω ράχης, τμήμα κάτω ράχης, 
τμήμα πυελικής θέσης και προσθαφαιρούμενο τμήμα 
ποδιών) 

ΝΑΙ   

5 

Τα ανωτέρω τμήματα πρέπει οπωσδήποτε να καλύπτονται 
από προσθαφαιρούμενα αντιστατικά μαξιλάρια, πάχους 
80mm περίπου, κατά των κατακλίσεων για μέγιστη άνεση 
του ασθενή. 

ΝΑΙ   

6 

Τα μεταλλικά της μέρη της χειρουργικής επιφάνειας και η 
βάση της να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα, 
με ανοξείδωτες πλαϊνές ράγες για την στήριξη των 
εξαρτημάτων 

ΝΑΙ   

7 

Η λειτουργία της να επιτυγχάνεται με σύνδεση σε ρεύμα 
240V/50-60 Hz, το οποίο να μετασχηματίζεται σε χαμηλή 
τάση. Το τροφοδοτικό χαμηλής τάσης να βρίσκεται εντός της 
χειρουργικής τράπεζας, και να μην είναι εξωτερικό 
τροφοδοτικό, για την καλύτερη διαχείριση του χώρου εντός 
της χειρουργικής αίθουσας 

ΝΑΙ   

8 
Η τράπεζα να διαθέτει ενσωματωμένο στον κορμό της 
(κολώνα), πληκτρολόγιο το οποίο να χρησιμοποιείται και σε 
περίπτωση βλάβης του χειροπληκτρολογίου 

ΝΑΙ   

9 
Το ενσωματωμένο πληκτρολόγιο του κορμού να διαθέτει 
επιπλέον ενδείξεις, όπως, για την σύνδεση με το δίκτυο 
τροφοδοσίας, αλλά και ένδειξη φόρτισης των μπαταριών 

ΝΑΙ   

10 

Να περιγραφούν τα συστήματα ασφαλείας που διαθέτει η 
χειρουργική τράπεζα κατά τη μετακίνησή της. Για λόγους 
ασφαλείας του ασθενούς, η χειρουργική τράπεζα κατά τη 
μετακίνησή της να μπορεί να εκτελέσει τις κινήσεις 
trendelenburg/antitrendelenburg όταν αυτές επιβάλλονται 
λόγω της κατάστασης του ασθενούς, καθώς και των 
ανεξάρτητων  κινήσεων όλων των επιμέρους τμημάτων της. 

ΝΑΙ   

11 

Όλες οι ηλεκτρικές κινήσεις να πραγματοποιούνται μέσω 
ενσύρματου πληκτρολόγιου (το οποίο να φέρει LCD οθόνη 
για την καλύτερη πληροφόρηση του χρήστη) και του 
ενσωματωμένου πληκτρολόγιου ασφαλείας στην κολώνα της 
χειρουργικής τράπεζας 

ΝΑΙ   

12 

Να προσφερθούν προς επιλογή ασύρματο πληκτρολόγιο με 
LCD οθόνη και ποδοδιακόπτης τριών κινήσεων.  
Επιπλέον δυνατότητες ως προς το χειρισμό να αναφερθούν 
και να τεκμηριωθούν ώστε να αξιολογηθούν 

ΝΑΙ   

13 Η χειρουργική επιφάνεια να είναι modular τεχνολογίας και ΝΑΙ   
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να αναφερθούν οι διαστάσεις της (τόσο με τις πλευρικές 
ράγες όσο και χωρίς αυτές). Η χειρουργική επιφάνεια να 
δύναται της να εξυπηρετήσει ασθενή ύψους άνω των 2.10m 

14 
Να διαθέτει επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Να αναφερθεί η 
ικανότητα αυτόνομης λειτουργίας μετά από κάθε πλήρη 
φόρτισή τους 

ΝΑΙ   

15 

Να 
επιτυγχάνονται 
οι παρακάτω 
ηλεκτρικές 
ρυθμίσεις 

Ύψος (χωρίς μαξιλάρια) από 600-
1050mm περίπου. 

ΝΑΙ  

Επιπλέον 
δυνατότητα για 
χαμηλότερη 
ρύθμιση θα 
αξιολογηθεί 
ανάλογα 

TREND-ANTITREND 30° περίπου ΝΑΙ   

Κλίση δεξιά – αριστερά 20° τουλάχιστον. ΝΑΙ   

Κλίση τμήματος ράχης προς τα άνω 80° 
και προς τα κάτω 40° τουλάχιστον. 

ΝΑΙ   

Κλίση διαιρούμενου τμήματος ποδιών 
προς τα άνω μεγαλύτερη ή ίση των 50° 
και προς τα κάτω 90° τουλάχιστον. 

ΝΑΙ   

Ολίσθηση της χειρουργικής επιφάνειας 
άνω των 300mm 

ΝΑΙ   

Θέση 0  για την άμεση αποκατάσταση 
θέσης 

ΝΑΙ   

16 

Να επιτυγχάνεται 
χειροκίνητα η 
ρύθμιση της 
κλίσης του 
τμήματος 
κεφαλής προς τα 
άνω 40ο  και 
προς τα κάτω 40ο 
περίπου 

A) ρύθμιση της κλίσης του τμήματος 

κεφαλής προς τα άνω 40ο   και προς 

τα κάτω 40ο περίπου. 

ΝΑΙ  

Να κατατεθεί 
βεβαίωση του 
Εργοστασίου 
Κατασκευής 

B) Διάταξη ποδιών άνω των 150ο 

17 

Βάρος ανύψωσης χωρίς κανένα απολύτως περιορισμό στις 

κινήσεις της: 250 Kgr.   Να δύναται να πραγματοποιήσει 
και επεμβάσεις με βάρος εως και 400 Kgr.   

ΝΑΙ  

Να κατατεθεί 
βεβαίωση του 
Εργοστασίου 
Κατασκευής. 

18 

Να παρέχεται η δυνατότητα απομνημόνευσης χειρουργικών 
θέσεων από το χρήστη και να διαθέτει σύστημα για την 
αποφυγή σύγκρουσης της χειρουργικής επιφάνειας με το 
δάπεδο σε περίπτωση λάθους από τον χρήστη. 

ΝΑΙ   

19 
Να συνοδεύεται 
με τα κάτωθι 
εξαρτήματα: 

1. Τόξο αναισθησίας ρυθμιζόμενου 
ύψους με μπάρες επέκτασης και 
δυνατότητα κλίσης (1 τεμάχιο). 

ΝΑΙ   



ΑΔΑ: ΨΒΡ64690ΒΝ-ΣΓΤ



  

   
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 71 

 

 
(Όλα τα 
εξαρτήματα να 
συνοδεύονται με 
τα αντίστοιχα 
συνδετικά τους 
(clamps) για την 
προσαρμογή 
τους στην 
χειρουργική 
επιφάνεια) 

 

2.Στηρίγματα βραχίονα με δυνατότητα 
περιστροφής (2 τεμάχια). 

ΝΑΙ   

3.Ιμάντας σώματος ασθενή 
ρυθμιζόμενου μήκους με σύστημα 
ασφάλισης (1 τεμάχιο). 

ΝΑΙ   

4. Πλήρες 
Σύστημα 
ορθοπεδικής 
έλξης κάτω 
άκρων εναέριας 
προσαρμογής, 
αποτελούμενο 
από: 

μία (1) σταθερή 
στήριξη λεκάνης 

ΝΑΙ   

ένα (1) ζεύγος 
κλινόμενων και 
προσθαφαιρούμενων 
στηριγμάτων γλουτών 

ΝΑΙ   

δύο (2) μηχανισμούς  
(βραχίονες) έλξης 
ρυθμιζόμενου μήκους 

ΝΑΙ   

δύο (2)) συστήματα 
μικρομετρικής 
ρύθμισης 
(δυναμόμετρα) 

ΝΑΙ   

ένα (1) ζεύγος 
στήριξης ποδιών 

ΝΑΙ   

μια (1) ράβδο 
αντεφελκυσμού 

ΝΑΙ   

μία (1) ράβδο 
αντεφελκυσμού 
σχήματος «L» 

ΝΑΙ   

Ένα  (1)ζεύγος  μπότες 
ορθοπεδικής έλξης 
ενηλίκων  

ΝΑΙ   

ένα (1) στήριγμα 
ποδιού τύπου Goepel 
για την στήριξη του 
υγιούς κάτω άκρου, 
πλήρες με σφιγκτήρα 

ΝΑΙ   

ένα (1) επιδαπέδιο 
στήριγμα του 
μηχανισμού έλξης για 
περιπτώσεις 
υπέρβαρων ασθενών 
άνω των 170 Kgr 

ΝΑΙ   

 
 

5. ένα (1) τροχήλατο για την μεταφορά και 
την εύκολή προσέγγιση – απομάκρυνση 
της ορθοπεδικής   έλξης στην χειρουργική 
τράπεζα. 

ΝΑΙ   

 6.  διάταξη ήλωσης κνήμης εύκολα ΝΑΙ   
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προσαρμοζόμενη στην Ορθοπεδική έλξη, 
ρυθμιζόμενου ύψους με στήριγμα 
ιγνυακού μυός και προσαρμογέα 
κονδύλου με τα αντίστοιχα μαξιλάρια.                                 
Όλα  τα  ανωτέρω  εξαρτήματα  να  
συνοδεύονται  με  τα  αντίστοιχα  
συνδετικά  τους  (clamps)  για  την 
προσαρμογή τους στην χειρουργική 
επιφάνεια 

20 

Να προσφερθεί ξεχωριστά στην οικονομική προσφορά προς 
επιλογή πλήρης σειρά εξαρτημάτων για όλες τις δυνατές 
χρήσεις της χειρουργικής τράπεζας, όπως Γενικής 
Χειρουργικής, Ουρολογικής – Γυναικολογικής Χειρουργικής, 
Νευροχειρουργικής, Κάρδιο-Χειρουργικής, ΩΡΛ – 
Οφθαλμολογικής Χειρουργικής 

ΝΑΙ   

21 

Επιπλέον, πέραν των ανωτέρω 
αιτούμενων εξαρτημάτων που 
συνοδεύουν τη χειρουργική  
τράπεζα, να δύναται να 
προσαρμοσθούν το σύνολο των 
εξαρτημάτων που απαιτούνται 
για τις Ορθοπεδικές Επεμβάσεις 
καθώς επίσης και τα κάτωθι 
τουλάχιστον εξαρτήματα, τα 
οποία να  προσφερθούν 
απαραίτητα προς επιλογή στην  
οικονομική προσφορά: 
 
(Όλα τα εξαρτήματα να 
συνοδεύονται με τα αντίστοιχα 
συνδετικά τους (clamps) για την 
προσαρμογή τους στην 
χειρουργική επιφάνεια) 

 

1. Διάταξη αρθροσκόπησης 
γόνατος, αναδιπλούμενη, 
με δυνατότητα κλίσης και 
έκτασης η οποία να 
διαθέτει ρυθμιζόμενα 
πλευρικά στηρίγματα για 
την σταθεροποίηση του 
γόνατος. 

ΝΑΙ   
2.Επιφάνεια χειρουργικής 
χειρός με σύστημα 
συγκράτησης στις 
πλευρικές ράγες, πλήρως   
ακτινοδιαπερατή, χωρίς 
την ανάγκη επιδαπέδιου 
στηρίγματος, διαστάσεων 
700 x 300mm περίπου. 
3. Ολισθαίνουσα στήριξη 
για πρόθεση γόνατος, 
τύπου roller, μεταβλητού 
ύψους και μήκους. 

ΝΑΙ   

22 
Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για δύο (2) έτη και 
επάρκεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη μετά 
το πέρας της εγγύησης.  

ΝΑΙ  

( Να κατατεθεί 
βεβαίωση του 
εργοστασίου 
κατασκευής) 

23 
Ο προμηθευτής να είναι εκπαιδευμένος ως προς το 
προσφερόμενο είδος και ικανός για την τεχνική του 
υποστήριξη και συντήρηση του.  

ΝΑΙ  

(Να κατατεθεί 
βεβαίωση του 
εργοστασίου 
κατασκευής του 
τελευταίου 
μήνα, για την 
κάλυψη της 
ανωτέρω 
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προδιαγραφής 
στο ακέραιο). 

24 
Η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001 
και ISO 13485 για εμπορία και τεχνική υποστήριξη.  

ΝΑΙ  
(Να κατατεθούν 
τα απαραίτητα 
πιστοποιητικά) 

25 

Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις 
ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές 
στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου 
(prospectus, product data, manual κλπ). 

ΝΑΙ   

26 
Το προσφερόμενο είδος να διαθέτει απαραίτητα 
πιστοποιητικό CE και ο κατασκευαστικός οίκος να είναι 
πιστοποιημένος με ISO 13485.  

ΝΑΙ  
(Να κατατεθούν 
τα απαραίτητα 
πιστοποιητικά) 

27 

Η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη με ISO 
14001 και να είναι ενταγμένη σε σύστημα εναλλακτικής 
διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με σύμφωνα με το 
Ν.2939/2001 και την Κ.Υ.Α. με αριθμό Η.Π.23615/651/Ε.1 

ΝΑΙ   

 

 

Ημερομηνία: ……….. 

Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

1 

Η τράπεζα θα πρέπει να είναι πλήρης, καινούργια, 
αμεταχείριστη, σύγχρονης τεχνολογίας (με πρώτο έτος 
κυκλοφορίας μετά το 2015). Να είναι κατάλληλη για 
επεμβάσεις: Γενικής Χειρουργικής καθώς και για 
επεμβάσεις Ορθοπεδικής χειρουργικής, Ουρολογικής, 
Γυναικολογικής και Μαιευτικής, αλλά και για όλους τους 
τύπους των επεμβάσεων αν εξοπλιστεί με τα αντίστοιχα 
εξαρτήματα 

ΝΑΙ   

2 

Να είναι τροχήλατη σύγχρονης τεχνολογίας 

ηλεκτροϋδραυλικής ή ηλεκτρομηχανικής λειτουργίας ή και 
συνδυασμός τους. Η βάση να φέρει τέσσερις (4) 
αντιστατικούς διπλούς τροχούς ασφαλείας για μέγιστη 

αντοχή και διευκόλυνση της κίνησης της τράπεζας προς 

όλες τις κατευθύνσεις,  επίσης να φέρει και έναν πέμπτο 
ηλεκτρικό τροχό και  να διαθέτει σύστημα πέδησης το 

οποίο θα ενεργοποιείται ηλεκτρικά μέσω του 

χειροπληκτρολογίου. 

ΝΑΙ   

3 
Η οριζόντια χειρουργική επιφάνεια της τράπεζας να είναι 
ακτινοδιαπερατή και να συνεργάζεται απρόσκοπτα με 
ακτινολογικό μηχάνημα τύπου C-arm χωρίς να απαιτείται η 

ΝΑΙ   
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μετακίνηση του ασθενή ή η εναλλαγή των τμημάτων της 
χειρουργικής επιφάνειας 

4 

Να είναι διαιρεμένη απαραίτητα σε πέντε (5) αρθρωτά 
τμήματα τουλάχιστον (προσθαφαιρούμενο τμήμα κεφαλής, 
προσθαφαιρούμενο τμήμα άνω ράχης, τμήμα κάτω ράχης, 
τμήμα πυελικής θέσης και προσθαφαιρούμενο τμήμα 
ποδιών). 

ΝΑΙ   

5 

Τα ανωτέρω τμήματα πρέπει οπωσδήποτε να καλύπτονται 
από προσθαφαιρούμενα αντιστατικά μαξιλάρια, πάχους 
80mm περίπου, κατά των κατακλίσεων για μέγιστη άνεση 
του ασθενή. 

ΝΑΙ   

6 

Τα μεταλλικά της μέρη της χειρουργικής επιφάνειας και η 
βάση της να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο 
χάλυβα, με ανοξείδωτες πλαϊνές ράγες για την στήριξη των 
εξαρτημάτων. 

ΝΑΙ   

7 

Η λειτουργία της να επιτυγχάνεται με σύνδεση σε ρεύμα 
240V/50-60 Hz, το οποίο να μετασχηματίζεται σε χαμηλή 
τάση. Το τροφοδοτικό χαμηλής τάσης να βρίσκεται εντός 
της χειρουργικής τράπεζας, και να μην είναι εξωτερικό 
τροφοδοτικό, για την καλύτερη διαχείριση του χώρου εντός 
της χειρουργικής αίθουσας. 

ΝΑΙ   

8 
Η τράπεζα να διαθέτει ενσωματωμένο στον κορμό της 
(κολώνα), πληκτρολόγιο το οποίο να χρησιμοποιείται και 
σε περίπτωση βλάβης του χειροπληκτρολογίου 

ΝΑΙ   

9 
Το ενσωματωμένο πληκτρολόγιο του κορμού να διαθέτει 
επιπλέον ενδείξεις, όπως, για την σύνδεση με το δίκτυο 
τροφοδοσίας, αλλά και ένδειξη φόρτισης των μπαταριών 

ΝΑΙ   

10 

Να περιγραφούν τα συστήματα ασφαλείας που διαθέτει η 
χειρουργική τράπεζα κατά τη μετακίνησή της. Για λόγους 
ασφαλείας του ασθενούς, η χειρουργική τράπεζα κατά τη 
μετακίνησή της να μπορεί να εκτελέσει τις κινήσεις 
trendelenburg/antitrendelenburg όταν αυτές επιβάλλονται 
λόγω της κατάστασης του ασθενούς, καθώς και των 
ανεξάρτητων  κινήσεων όλων των επιμέρους τμημάτων της. 

ΝΑΙ   

11 

Όλες οι ηλεκτρικές κινήσεις να πραγματοποιούνται μέσω 
ενσύρματου πληκτρολόγιου (το οποίο να φέρει LCD οθόνη 
για την καλύτερη πληροφόρηση του χρήστη) και του 
ενσωματωμένου πληκτρολόγιου ασφαλείας στην κολώνα 
της χειρουργικής τράπεζας 

ΝΑΙ   

12 

Να προσφερθούν προς επιλογή ασύρματο πληκτρολόγιο με 
LCD οθόνη και ποδοδιακόπτης τριών κινήσεων. Επιπλέον 
δυνατότητες ως προς το χειρισμό να αναφερθούν και να 
τεκμηριωθούν ώστε να αξιολογηθούν 

ΝΑΙ  

Επιπλέον 
δυνατότητες ως 
προς το 
χειρισμό να 
αναφερθούν 
και να 
τεκμηριωθούν 
ώστε να 
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αξιολογηθούν 

13 

Η χειρουργική επιφάνεια να είναι modular τεχνολογίας και 
να αναφερθούν οι διαστάσεις της (τόσο με τις πλευρικές 
ράγες όσο και χωρίς αυτές). Η χειρουργική επιφάνεια να 
δύναται της να εξυπηρετήσει ασθενή ύψους άνω των 
2.10m 

ΝΑΙ   

14 
Να διαθέτει επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Να αναφερθεί 
η ικανότητα αυτόνομης λειτουργίας μετά από κάθε πλήρη 
φόρτισή τους 

ΝΑΙ   

15 
Να επιτυγχάνονται οι 
παρακάτω ηλεκτρικές 
ρυθμίσεις: 

Α. Ύψος (χωρίς μαξιλάρια) 
από 600-1050mm περίπου.  

ΝΑΙ  

Επιπλέον 
δυνατότητα για 
χαμηλότερη 
ρύθμιση θα 
αξιολογηθεί 
ανάλογα 

Β. TREND-ANTITREND 30° 
τουλάχιστον. 

ΝΑΙ   

Γ. Κλίση δεξιά – αριστερά 
20° τουλάχιστον  

ΝΑΙ   

Δ. Κλίση τμήματος ράχης 
προς τα άνω 80° και προς τα 
κάτω 40° τουλάχιστον 

ΝΑΙ   

Ε. Κλίση διαιρούμενου 

τμήματος ποδιών προς τα 

άνω μεγαλύτερη ή ίση των 

50° και   προς τα κάτω 90° 
τουλάχιστον 

ΝΑΙ   

Στ. Ολίσθηση της 
χειρουργικής επιφάνειας 
άνω των 300mm. 

ΝΑΙ   

Ζ.Θέση 0 για την άμεση 
αποκατάσταση θέσης 

ΝΑΙ   

Η. Θέση Flex / ReFlex με το 
πάτημα ενός κομβίου. 

ΝΑΙ   

16 
Να επιτυγχάνονται οι 
παρακάτω χειροκίνητες 
ρυθμίσεις: 

Α. Κλίση τμήματος κεφαλής 
άνω 40ο / κάτω 40ο 
περίπου 

ΝΑΙ   

Β. Διάταση ποδιών  άνω των 
150ο  

ΝΑΙ   

17 

Βάρος ανύψωσης χωρίς κανένα απολύτως περιορισμό 

στις κινήσεις της : 250 Kgr.   Να δύναται να 

πραγματοποιήσει και επεμβάσεις με βάρος εως και 400 

Kgr.                    

ΝΑΙ  

(Να κατατεθεί 
βεβαίωση του 
Εργοστασίου 
Κατασκευής). 

18 
Να παρέχεται η δυνατότητα απομνημόνευσης 

χειρουργικών θέσεων από το χρήστη και να διαθέτει 
σύστημα για την αποφυγή σύγκρουσης της χειρουργικής 

ΝΑΙ   
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επιφάνειας με το δάπεδο σε περίπτωση λάθους από τον 
χρήστη. 

19 

Η κάθε Χειρουργική 
Τράπεζα, να συνοδεύεται με 
τα κάτωθι εξαρτήματα: 
 

(Όλα τα ανωτέρω 

εξαρτήματα να 

συνοδεύονται με τα 

αντίστοιχα συνδετικά τους 

(clamps) για την 

προσαρμογή τους στην 

χειρουργική επιφάνεια.) 
 

a) Τόξο αναισθησίας 

ρυθμιζόμενου ύψους με 

μπάρες επέκτασης και 
δυνατότητα κλίσης (1 

τεμάχιο). 

ΝΑΙ   

b)    Στηρίγματα βραχίονα 

με δυνατότητα περιστροφής 

(2 τεμάχια). 

ΝΑΙ   

c)    Ιμάντας σώματος 

ασθενή ρυθμιζόμενου 

μήκους με σύστημα 

ασφάλισης (1 τεμάχιο). 

ΝΑΙ   

d)    Πλευρικά Στηρίγματα 

Σώματος περιστρεφόμενα 

ρυθμιζόμενου  ύψους με τα 

αντίστοιχα μαξιλάρια για 

στήριγμα γλουτών και 
στήριγμα στέρνου – πλάτης    

(1 Ζεύγος). 

ΝΑΙ   

e)    Στηρίγματα χεριών για 

τη τοποθέτηση του ασθενή 

σε πλευρική κατάκλιση   (2 

τεμάχια). 

ΝΑΙ   

20 
Να προσφερθεί ξεχωριστά στην οικονομική προσφορά 
προς επιλογή πλήρης σειρά εξαρτημάτων για όλες τις 
δυνατές χρήσεις της χειρουργικής τράπεζας 

ΝΑΙ   

21 
Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για δύο (2) έτη και 
επάρκεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη 
μετά το πέρας της εγγύησης 

ΝΑΙ  

Να κατατεθεί 
βεβαίωση του 
εργοστασίου 
κατασκευής 

22 
Ο προμηθευτής να είναι εκπαιδευμένος ως προς το 
προσφερόμενο είδος και ικανός για την τεχνική του 
υποστήριξη και συντήρηση του 

ΝΑΙ  

Να κατατεθεί 
βεβαίωση του 
εργοστασίου 
κατασκευής του 
τελευταίου μήνα, 
για την κάλυψη 
της ανωτέρω 
προδιαγραφής 
στο ακέραιο 

23 
Η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένη με ISO 
9001 και ISO 13485 για εμπορία και τεχνική υποστήριξη 

ΝΑΙ  
Να κατατεθούν 
τα απαραίτητα 
πιστοποιητικά 

24 
Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις 
ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες 
παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού 

ΝΑΙ   
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οίκου (prospectus, product data, manual κλπ) 

25 
Το προσφερόμενο είδος να διαθέτει απαραίτητα 
πιστοποιητικό CE και ο κατασκευαστικός οίκος να είναι 
πιστοποιημένος με ISO 13485. 

ΝΑΙ  
Να κατατεθούν 
τα απαραίτητα 
πιστοποιητικά 

26 

Η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη με ISO 
14001 και να είναι ενταγμένη σε σύστημα εναλλακτικής 
διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με σύμφωνα με το 
Ν.2939/2001 και την Κ.Υ.Α. με αριθμό Η.Π.23615/651/Ε.103 

ΝΑΙ   

 

 

Ημερομηνία: ……….. 

Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος 

 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 

1 
Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας , να αναφερθεί το έτος 
πρώτης κυκλοφορίας προς αξιολόγηση. 

ΝΑΙ   

2 
Να είναι κατάλληλο για χρήση σε ενήλικες, παιδιά και 
νεογνά 

ΝΑΙ   

3 
Να λειτουργεί με ρεύμα 220V/50Hz. Και να διαθέτει 
επαναφορτιζόμενη μπαταρία ενσωματωμένη στο μόνιτορ 
για τουλάχιστον 6 ώρες. 

ΝΑΙ   

4 

Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη τουλάχιστον 12,1 " με 
απεικόνιση τουλάχιστον οκτώ διαφορετικών 
κυματομορφών ταυτόχρονα και τις αντίστοιχες ψηφιακές 
τιμές των παρακολουθούμενων παραμέτρων 

ΝΑΙ   

5 Να διαθέτει οθόνη αφής ΝΑΙ   

6 

Να έχει δυνατότητα απεικόνισης μεγάλων ψηφιακών 
ενδείξεων έτσι ώστε να είναι ορατές από απόσταση, να 
έχει δυνατότητα απεικόνισης των κυματομορφών με 
διάφορα χρώματα επιλογής του χειριστή 

ΝΑΙ   

7 
Να διαθέτει 4 τουλάχιστον ταχύτητες απεικόνισης των 
κυματομορφών, με δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας 
για κάθε απεικονιζόμενη κυματομορφή 

ΝΑΙ   

8 

Ο χειρισμός του να είναι απλός και να γίνεται με την 
βοήθεια περιστροφικού διακόπτη καθώς επίσης και μέσω 
της οθόνης αφής. Να διαθέτει απαραίτητα ελληνικό μενού 
και περιβάλλον λειτουργίας χειριστή 

ΝΑΙ   

9 
Να διαθέτει πλήκτρα επί της οθόνης για άμεση πρόσβαση 
σε προγράμματα του μόνιτορ 

ΝΑΙ   

10 
Να αναφερθούν οι δυνατότητες χειρισμού προς 
αξιολόγηση 

ΝΑΙ   
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11 
Να διαθέτει οπωσδήποτε 
τις παρακάτω ενισχυτικές 
βαθμίδες : 

ηλεκτροκαρδιογραφήματος, 
αναπνοής με συναγερμό 
άπνοιας 

ΝΑΙ   

αναίμακτης μέτρησης της 
αρτηριακής πίεσης 

ΝΑΙ   

2 αιματηρών πιέσεων ΝΑΙ   

Καπνογραφίας ΝΑΙ   

οξυμετρίας ΝΑΙ   

θερμοκρασίας ΝΑΙ   

Για κάθε παράμετρο που παρακολουθείται να καλύπτονται οι κάτωθι απαιτήσεις 

12 Ηλεκτροκαρδιογράφημα 

Να μπορεί να δεχθεί 3πολικό 
η 5πολικό χωρίς να απαιτείτε 
η αντικατάσταση τον ενισχυτή 
Ηλεκτροκαρδιογραφήματος. 
σε περίπτωση 
χρησιμοποίησης 
οποιουδήποτε εκ των 2 
ανωτέρω καλωδίων 

ΝΑΙ   

Σε περίπτωση 
χρησιμοποίησης 5πολικού 
καλωδίου να έχει την 
δυνατότητα απεικόνισης και 
των 7 απαγωγών στην οθόνη 
του μόνιτορ. 

ΝΑΙ   

Να έχει δυνατότητα 
απεικόνισης της 
κυματομορφής και της 
αριθμητικής ένδειξης των 
αριθμών των αναπνοών και 
να διαθέτει ρυθμιζόμενο 
συναγερμό άπνοιας. 

ΝΑΙ   

Να διαθέτει ανάλυση του 
διαστήματος του ST σε όλες 
τις παρακολουθούμενες 
απαγωγές και ένδειξης τους 
στην οθόνη καθώς και 
ανίχνευση αρρυθμιών, καθώς 
και ανίχνευση παλμού 
βηματοδότη 

ΝΑΙ   

Να παραδοθεί με 5πολικό 
καλώδιο και να προσφερθεί 
προς επιλογή το 3πολικό 
καλώδιο. Σε περίπτωση 
αποκόλλησης μιας απαγωγής 
εκτός από τον συναγερμό να 
έχει την δυνατότητα να 
μεταπηδά σε άλλη απαγωγή 

ΝΑΙ   
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ούτος ώστε να μην χάνεται η 
παρακολούθηση της 
κυματομορφής επί της 
οθόνης. 

13 

Αναίμακτη πίεση :      Η λήψη να γίνεται κατ εντολή του 
χειριστή, αυτόματα με ρυθμιζόμενα διαστήματα ή 
χειροκίνητα καθώς και την δυνατότητα επανάληψης της 
λήψης (STAT) και να απεικονίζονται στην οθόνη 
ταυτόχρονα οι τιμές της συστολικής-διαστολικής και 
μέσης πίεσης. Να παραδοθεί με περιχειρίδα ενηλίκων και 
να προσφερθεί προς επιλογή περιχειρίδα παίδων 

ΝΑΙ   

14 Αιματηρή πίεση : 

Να απεικονίζει ταυτοχρόνως 
τις κυματομορφές δύο 
αιματηρών πιέσεων. 

ΝΑΙ   

Να παρέχει ψηφιακά την 
συστολική, διαστολική και 
μέση τιμή σε κάθε μία από 
αυτές. 

ΝΑΙ   

Να έχει την δυνατότητα 
Overlapping των 
κυματομορφών. 

ΝΑΙ   

Να παραδοθεί με 2 
ενδιάμεσα καλώδια σύνδεσης 
αισθητήρων μέτρησης 
αιματηρής πίεσης 

ΝΑΙ   

15 Καπνογραφία : 

Να έχει την δυνατότητα 
μέτρησης siclestream ή 
mainstream 

ΝΑΙ   

Στην οθόνη να απεικονίζεται 
η κυματομορφή καθώς και 
ψηφιακές μετρήσεις 

ΝΑΙ   

16 

Οξυμετρία :        Να απεικονίζει την κυματομορφή 
(σφυγμικό κύμα) και την ψηφιακή τιμή του κορεσμού της 
αιμοσφαιρίνης σι: Οξυγόνο. Να παρέχει επίσης τον 
καρδιακό ρυθμό. Να παραδοθεί με αισθητήρα δακτύλου 
ενηλίκων / παίδων πολλαπλών χρήσεων 

ΝΑΙ   

17 Θερμοκρασία : 
Να μετρά συγχρόνως δύο θερμοκρασίες και τη διαφορά 
αυτών AT, από το δέρμα και τον οισοφάγο. Να 
προσφερθεί με αισθητήρα οισοφάγου / ορθού και προς 
επιλογή να προσφερθεί ο αισθητήρας σώματος. 

ΝΑΙ   
17.1 

17.2 
Επιπλέον δυνατότητες αναβάθμισης να προσφερθούν 
προς επιλογή 

ΝΑΙ   

17.3 
Να διαθέτει ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή 
τουλάχιστον 3 καναλιών 

ΝΑΙ   

17.4 
Να απεικονίζει πίνακες ζωτικών σημείων TRENDS CHARTS 
των τελευταίων 96 ωρών τουλάχιστον και να εκτελεί 

ΝΑΙ   
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υπολογισμούς διαφόρων λειτουργιών (Αιμοδυναμικών, 
αναπνευστικών κλπ. ) 

17.5 
Να αναφερθούν οι δυνατότητες αποθήκευσης προς 
αξιολόγηση 

ΝΑΙ   

17.6 Να διαθέτει αξιόπιστο σύστημα συναγερμών, τόσο για 
ιατρικούς όσο και για τεχνικούς συναγερμούς, με 
ρυθμιζόμενα ανώτερα και κατώτερα όρια και να διαθέτει 
οπτική ένδειξη η οποία να τίθεται σε λειτουργία σε 
περίπτωση συναγερμού 

ΝΑΙ   

17.7 Επιπλέον δυνατότητες του μόνιτορ να αναφερθούν προς 
αξιολόγηση 

ΝΑΙ   

17.8 Το λογισμικό του μόνιτορ να είναι οπωσδήποτε στην 
Ελληνική γλώσσα. 

ΝΑΙ   

17.9 Να διαθέτει δυνατότητα λειτουργίας νυκτός για 
εξοικονόμηση ενέργειας 

ΝΑΙ   

17.10 Το μόνιτορ προς αποφυγή σκόνης να λειτουργεί χωρίς 
ανεμιστήρα 

ΝΑΙ   

17.11 Να διαθέτει προστασία από απινηδώσεις και χειρουργική 
διαθερμία 

ΝΑΙ   

17.12 Το μόνιτορ να διαθέτει χειρολαβή κατάλληλη για την 
απευθείας τοποθέτηση του σε ράγα ή σε πλαϊνά 
κιγκλιδώματα φορείου ή κλίνης χωρίς καμία επιπλέον 
μετατροπή στο μόνιτορ 

ΝΑΙ   

17.134 Ο προσφέρων να διαθέτει τεχνική υποστήριξη για άμεση 
αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων 

ΝΑΙ   

17.14 Το ανωτέρω είδος να διατίθενται από αποκλειστικό 
αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/08 και ISO 13485/03 
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥΗδ/Γ.Π. οικ./Ί348/04 
και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής 
διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάση του 11.Λ. I! 7/2004 

ΝΑΙ   

 

Ημερομηνία: ……….. 

Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος 

 

 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 

1 
Καταψύκτης ιατρικός κατακόρυφος, χωρητικότητας 
(370-450) λίτρα CFC-free 

ΝΑΙ   

2 Θερμοκρασία λειτουργίας από -20 °C μέχρι -40 °C ΝΑΙ   
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3 Ηχητική ειδοποίηση χαμηλής - υψηλής θερμοκρασίας ΝΑΙ   

4 Καταγραφικό θερμοκρασίας ΝΑΙ   

5 Απόψυξη πλήρως αυτόματη ΝΑΙ   

6 Ρεύμα λειτουργίας 220-240V/ 50Ηz ΝΑΙ   

7 Μόνωση υψηλής πυκνότητας  και πάχους ΝΑΙ   

8 Χαμηλό επίπεδο θορύβου  ΝΑΙ   

9 Μέγιστο ύψος 205 εκατοστά ΝΑΙ   

10 Μέγιστο πλάτος 85 εκατοστά ΝΑΙ   

11 
Βάση καταψύκτη με ρόδες βαρέως τύπου, οι 2 εμπρός 
με φρένο σταθεροποίησης 

ΝΑΙ   

12 
Να διαθέτει 7 πόρτες και ατσάλινα ράφια που 

βγαίνουν εύκολα προς τα έξω. 
ΝΑΙ   

13 

-Να πληρεί τις προδιαγραφές ΑΑ ΒΒ ( American 

Association Blood Banks )  FDA ( Food and Drug  

Administration )  DIN 58371                                                                                                                                            

ΝΑΙ   

14 
Να φέρει σήμανση CE, σύμφωνα με τις οδηγίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΝΑΙ   

 

 

Ημερομηνία: ……….. 

Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος 

 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ ΑΣΚΩΝ 8 ΘΕΣΕΩΝ 

1 
Επιδαπέδια φυγόκεντρος, νεότατης τεχνολογίας, 
ελεγχόμενη από μικροϋπολογιστή 

ΝΑΙ   

2 
Περιοχή θερμοκρασίας από -9 °C έως 40 °C. Να 
λειτουργεί με ειδικό κινητήρα χωρίς ψήκτρες 

ΝΑΙ   

3 

Να συνοδεύεται από οριζόντια κεφαλή και 4 
υποδοχείς για συνολικά οκτω[8] ασκούς αίματος 
εως και 4πλους με φίλτρο. Μέγιστη ταχύτητα 
4.400rpm/5.480xg. Ελάχιστη θερμοκρασία με 
μεγάλη ταχύτητα και πλήρες φορτίο όχι 
μεγαλύτερη από 5°C 

ΝΑΙ   

4 

Δυνατότητα 
φυγοκέντρησης, 
αναλόγως κεφαλής, 
έως 8.500 rpm 
(11.060 xG). Με 
ηλεκτρονικό πίνακα 
ρύθμισης και 
ελέγχου των 

Σύστημα επιλογής 
ταχύτητας με ρύθμιση 
ταχύτητας σε χαμηλές 
στροφές (από 300 rpm) 

ΝΑΙ   

Ψηφιακή ένδειξη της 
ταχύτητας σε rpm με 
ελάχιστη ακρίβεια ±10 rpm 
και σε G 

ΝΑΙ   
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λειτουργιών με: Διακόπτη ρύθμισης του 
χρόνου λειτουργίας από 1 
ως 10 περίπου ώρες και 
ρύθμιση συνεχούς 
λειτουργίας. Ψηφιακή 
ένδειξη 

ΝΑΙ   

Σύστημα ρύθμισης της 
επιτάχυνσης/επιβράδυνσης 
για την προστασία του 
δείγματος. Με 9 
προγράμματα επιτάχυνσης 
και 9 προγράμματα 
επιβράδυνσης 

ΝΑΙ   

Σύστημα ρύθμισης της 
θερμοκρασίας από -9 °C 
εώς 40 °C. Ψηφιακή 
ένδειξη. Με ψυκτικό μέσο 
φιλικό προς το περιβάλλον, 
ελεύθερο από CFC 

ΝΑΙ   

Με συστήματα ασφαλείας, 
σύμφωνα με τα διεθνή 
πρότυπα, με οπτική ένδειξη 
και αυτόματη διακοπή της 
λειτουργίας σε περίπτωση: 
1) ανισοζυγοστάθμισης της 
κεφαλής και 2) ανοικτού 
καπακιού (lid lock & lid 
interlock) 

ΝΑΙ   

5 

Με 9 προγράμματα φυγοκέντρησης και 
πρόγραμμα πρόψυξης. Με κάδο φυγοκέντρισης 
από ανοξείδωτο χάλυβα ασφαλείας. Με 
διαγνωστικό πρόγραμμα. 

ΝΑΙ   

6 Λειτουργία στα 220 V / 50 Hz ΝΑΙ   

7 Αθόρυβη: λιγότερο από 60 dB. ΝΑΙ   

 

Ημερομηνία: ……….. 

Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος 

 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 6 ΘΕΣΕΩΝ 

1 
Φυγόκεντρο υψηλής ποιότητας κατασκευής και 
αντοχής με χαλύβδινο πλαίσιο, φινιρισμένο με βαφή 
φούρνου. 

ΝΑΙ   
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2 Ο κάδος φυγοκέντρηοης να είναι ανοξείδωτος ΝΑΙ   

3 

Η φυγόκεντρος να διαθέτει σύστημα αυτόματης 
αναγνώρισης του είδους της κεφαλής και αυτόματης 
προσαρμογής του μεγίστου ορίου στροφών ανάλογα 
με την εκάστοτε χρησιμοποιούμενη κεφαλή. 

ΝΑΙ   

4 
Η φυγόκεντρος είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με 
τους Διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας και κατασκευής 

ΝΑΙ   

5 

Να διαθέτει τα εξής συστήματα ασφαλείας: κάλυμμα 
ασφαλείας διπλής λειτουργίας που δεν ανοίγει όσο 
διαρκεί η περιστροφή, η δε περιστροφή δεν αρχίζει 
πριν κλείσει το κάλυμμα και έλεγχο μη ισοζυγισμένων 
δειγμάτων με διακοπή της λειτουργίας και οπτική 
ένδειξη. 

ΝΑΙ   

6 
Να φέρει σήμανση CE, σύμφωνα με τις οδηγίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΝΑΙ   

7 

Να μπορεί να δεχθεί διάφορες οριζόντιες και αρθρωτές 
κεφαλές (swing-out rotors), γωνιακές κεφαλές (angle 
rotors), οι οποίες με την κατάλληλη εναλλαγή 
υποδοχέων, πλαισίων και συστολών να επιτρέπουν την 
φυγοκέντρηση σωληναρίων διαφόρων ειδών και 
χωρητικοτήτων από 1 έως 100 ml (να παίρνει 
σωληνάρια των 10 ml) 

ΝΑΙ   

8 Ολικής χωρητικότητας φυγοκέντρησης 400ml ΝΑΙ   

 

Ημερομηνία: ……….. 

Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος 

 

 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ 

1 
Ψυγείο ιατρικό κατακόρυφο, χωρητικότητας (370-450) 
λίτρα CFC-free 

ΝΑΙ   

2 
Θερμοκρασία λειτουργίας από 2 μέχρι 4 βαθμούς 
Κελσίου 

ΝΑΙ   

3 Ηχητική ειδοποίηση χαμηλής – υψηλής θερμοκρασίας ΝΑΙ   

4 Καταγραφικό θερμοκρασίας ΝΑΙ   

5 Ρεύμα λειτουργίας 220-240V/ 50Hz ΝΑΙ   

6 Μόνωση υψηλής πυκνότητας και πάχους. ΝΑΙ   

7 Χαμηλό επίπεδο θορύβου ΝΑΙ   

8 Μέγιστο ύψος 205 εκατοστά ΝΑΙ   

9 Μέγιστο πλάτος 85 εκατοστά ΝΑΙ   

10 Πόρτα με κρύσταλλο για εσωτερικό έλεγχο ΝΑΙ   
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11 
Βάση ψυγείου με 4 ρόδες βαρέως τύπου, οι 2 εμπρός 
με φρένο σταθεροποίησης 

ΝΑΙ   

12 
Να πληρεί τις προδιαγραφές ΑΑ ΒΒ ( American 
Association Blood Banks )  FDA ( Food and Drug  
Administration )  DIN 58371                                                                                                                                            

ΝΑΙ   

13 
Να φέρει σήμανση CE, σύμφωνα με τις οδηγίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΝΑΙ   

 

Ημερομηνία: ……….. 

Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΣΩΡΩΝ 2 ΘΕΣΕΩΝ (ΝΕΚΡΟΤΟΜΕΙΟΥ) 

1 
Το προσφερόμενο 
ψυγείο θα πρέπει να: 

Είναι πλήρες ΝΑΙ   

Είναι καινούργιο ΝΑΙ   

Είναι αμεταχείριστο ΝΑΙ   

Είναι σύγχρονης 
τεχνολογίας 

ΝΑΙ   

Περιλαμβάνει όλα τα 
αναγκαία εξαρτήματα, τα 
οποία απαιτούνται για την 
πλήρη εκμετάλλευση των 
δυνατοτήτων του 

ΝΑΙ   

2 
Να διατηρεί την θερμοκρασία μεταξύ των ορίων -2°C 
με -18°C (σε μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 
32°C) 

ΝΑΙ   

3 Να διαθέτει: 

Ένα εσωτερικό κελί με δύο 
(2) θέσεις για σορούς 

κάθετης  τοποθέτησης. 
ΝΑΙ  ασφαλείας. 

Ανεξάρτητες πόρτες 
διαστάσεων 680x500mm 
περίπου 

ΝΑΙ   

Χειρολαβές στις πόρτες ΝΑΙ   

Ειδικό ελαστικό μονωτικό 
υλικό (τσιμούχα) ώστε οι 
πόρτες να κλείνουν 
ερμητικά 

ΝΑΙ   

Κλειδαριές ασφαλείας στις 
πόρτες 

ΝΑΙ   

4 
Οι σοροί να αποθηκεύονται σε συρταρωτούς δίσκους – 
πλατφόρμες, κατασκευασμένους από ανοξείδωτο 
χάλυβα 

ΝΑΙ   

5 
Οι πλατφόρμες να στηρίζονται και να ολισθαίνουν σε 
ειδικά προσαρμοσμένους χαλύβδινους οδηγούς 

ΝΑΙ   
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(ράφια) 

6 
Η μονάδα να είναι κατασκευασμένη από φύλλο 
χάλυβα με ειδική ηλεκτροστατική βαφή 

ΝΑΙ   

7 
Η μονάδα να φέρει  ισχυρή μόνωση πάχους 100mm 
τουλάχιστο 

ΝΑΙ   

8 
Το προσφερόμενο 
ψυγείο να διαθέτει: 

Ενσωματωμένο 
μικροεπεξεργαστή για την 
ρύθμιση όλων των 
λειτουργιών 

ΝΑΙ 

  

Σύστημα συναγερμού ΝΑΙ   

Οπτική απεικόνιση ΝΑΙ   

Λειτουργία απόψυξης κλπ ΝΑΙ   

Πίνακα ελέγχου ΝΑΙ   

Ενσύρματο χειριστήριο για 
την ρύθμιση όλων των 
λειτουργιών με 
ταυτόχρονη αντίστοιχη 
φωτεινή ένδειξη (LED) για 
την κάθε λειτουργία 

ΝΑΙ 

  

9 

Να διαθέτει ψυκτικό 
συγκρότημα 
τοποθετημένο στο άνω 
μέρος του ψυγείου, με τα 
ακόλουθα τεχνικά 
χαρακτηριστικά: 

Τροφοδοσία 230V, 50Hz 
ΝΑΙ 

  

Να λειτουργεί με 
οικολογικό ψυκτικό μέσο 
R404A 

ΝΑΙ 

  

10 

Να συνοδεύεται με 
τροχήλατο φορείο 
μεταφοράς και 
φόρτωσης - εκφόρτωσης 
σορών, το οποίο: 

 

 

να συνεργάζεται απόλυτα 
με το ψυγείο νεκρών 

ΝΑΙ 
  

να είναι κατάλληλο για την 
τοποθέτηση του νεκρού 
στην τράπεζα νεκροψίας ή 
στο ψυγείο 

ΝΑΙ 

  

Το φορείο να είναι 
κατασκευασμένο από 
ανοξείδωτο  χάλυβα 

ΝΑΙ 
  

με τέσσερις (4) 
περιστρεφόμενους 
τροχούς διαμέτρου (125-
150mm) 

ΝΑΙ 

  

Από τους τέσσερις (4) 
περιστρεφόμενους 
τροχούς οι δύο (2) φέρουν 
φρένο 

ΝΑΙ 

  

Να είναι μεταβλητού 
ύψους 

ΝΑΙ 
  

Να έχει υδραυλικό 
σύστημα μέσω 
εργονομικού πεντάλ 

ΝΑΙ 
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11 
Να φέρει σήμανση CE, σύμφωνα με τις οδηγίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΝΑΙ 
  

 

Ημερομηνία: ……….. 

Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος 

 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία: ……….. 

Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος 

 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΑΝΤΛΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ 

1 
Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας μικρών εξωτερικών 
διαστάσεων 

ΝΑΙ   

2 Να έχει βάρος μικρότερο από 4,0 kg ΝΑΙ   

3 Να έχει καλή στεγανότητα ΝΑΙ   

4 Να λειτουργεί με ρεύμα 220V/50Hz ΝΑΙ   

5 Να έχει αυτονομία μπαταρίας τουλάχιστον 2 ώρες ΝΑΙ   

6 
Να εξασφαλίζεται η απομάκρυνση αέρα με ασφάλεια 
για τον ασθενή 

ΝΑΙ   

7 Να διαθέτει σύστημα παγίδευσης φυσαλίδων ΝΑΙ   

8 
Να έχει ακρίβεια για έγχυση σε 48 ώρες και στη 1 ώρα 
λειτουργίας με μικρότερο δυνατό χορηγούμενο όγκο 

ΝΑΙ   

9 
Να υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού εκ των 
προτέρων των παραμέτρων έγχυσης και του χρόνου 
έναρξης της 

ΝΑΙ   

10 Να διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις ΝΑΙ   

11 Να υπάρχει ρύθμιση ορίων πίεσης συναγερμού φραγής ΝΑΙ   

12 Να διαθέτει οπτικοακουστικούς συναγερμούς ΝΑΙ   

13 
Να είναι συμβατή με διαφορετικές μάρκες 
αναλωσίμων έγχυσης 

ΝΑΙ   

14 
Να φέρει σήμανση CE, σύμφωνα με τις οδηγίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΝΑΙ   

15 Να παρέχεται τουλάχιστον δυο (2) χρόνια εγγύηση ΝΑΙ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς   

Στοιχεία Προσφέροντος 
Επωνυμία: ………… 
Διεύθυνση: ………… 
Τηλέφωνο: ………… Ημερομηνία: ………… 
Fax: ………… 
E-mail: ………… 
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής ………………… 
Διακήρυξη αριθ. ………/2019 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (σε ευρώ) 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

Χωρίς ΦΠΑ (€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΜΕ 
ΦΠΑ (€) 

Προμήθεια – εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου 
Λιβαδειάς - Γενικού Νοσοκομείου Θηβών 

Ακτινοσκοπικό Μηχάνημα τύπου c-arm, 
ψηφιακό 

ΤΕΜ 1    

Χειρουργική Ορθοπεδική Τράπεζα ΤΕΜ 1    

Χειρουργική Τράπεζα Γενικής 
Χειρουργικής 

ΤΕΜ 1    

Μόνιτορ Παρακολούθησης ζωτικών 
Σημείων 

ΤΕΜ 2    

Καταψύκτης Πλάσματος ΤΕΜ 1    

Φυγόκεντρος ασκών 8 Θέσεων ΤΕΜ 1    

Φυγόκεντρος δειγμάτων 6 θέσεων ΤΕΜ 1    

Ψυγείο συντήρησης ασκών αίματος ΤΕΜ 1    

Καταψύκτης Σωρών 2 Θέσεων ΤΕΜ 2    

Αντλία έγχυσης υγρών ΤΕΜ 5    

ΣΥΝΟΛΟ     

Ημερομηνία: ……….. 

Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: …………………. 

…………………………… 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 

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

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….., ΑΦΜ ………………..,  οδός …………. αριθμός …, ΤΚ ………..,} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  

α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………, ΑΦΜ …………… 

β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………, ΑΦΜ …………… 

γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………, ΑΦΜ …………… 

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 
εκτέλεση του Έργου ……………….. συνολικής αξίας..................................., σύμφωνα με τη με αριθμό................... 
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 από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την 
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη της. 

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

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 
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Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: …………………. 

…………………………… 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 

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

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας ……………, ΑΦΜ …………, Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….., ΑΦΜ …………… 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….., ΑΦΜ …………… 

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….., ΑΦΜ …………… 

…… 

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 …….………..…… συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... 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 ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Σχέδιο Σύμβασης  

 

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ' αρ …….. 

 

Μεταξύ του Γενικού Νοσοκομείου Λιβαδειάς - Γενικού Νοσοκομείου Θηβών και    της    εταιρείας «……………….» για την 

υλοποίηση του έργου «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λιβαδειάς – Γ.Ν. Θηβών» με 

κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5031717,  που είναι ενταγμένη στο Ε.Π «Στερεάς Ελλάδας 2014-2020», Συμβατικού Τιμήματος ………..€ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Στην Λιβαδειά σήμερα την .................... του έτους ................ , οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: 
 

Αφενός 

Το Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς - Γενικό Νοσοκομείο Θηβών  που εδρεύει στην Λιβαδειά επί της οδού Αγίου Βλασίου, ΤΚ 

32131, με ΑΦΜ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από την Διοικήτρια κ. …………… 

(σύμφωνα με την ……………….. απόφαση του Υπουργού Υγείας) και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση 

ως «η Αναθέτουσα Αρχή» 

Και αφετέρου 

Η εταιρεία  ..........................    που εκπροσωπείται   νόμιμα   από   τον/την  ..............................................................  που 

κατοικεί .......................................................................................................... , κάτοχο του ΑΔΤ  ........................................  

και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος», 

1) Την υπ. αρ. …/20…. διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής για την Επιλογή Αναδόχου υλοποίησης του έργου 

«Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λιβαδειάς – Γ.Ν. Θηβών» με κωδικό ΟΠΣ 

(MIS): 5031717, που είναι ενταγμένη στο Ε.Π «Στερεάς Ελλάδας 2014-2020» , µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού τριακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων 

και επτακοσίων ευρώ (388.700,00€) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.  

2) Την υπ. αριθ ……… απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του 

διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης, στον Ανάδοχο 

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

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

 Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147/Α/08.08.2016), «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 του ν. 4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της  προστασίας των 
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις»   

 του ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α΄, 13-11-2017): Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός  της 
επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις  

 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” 
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και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007 -2013». 

 Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ.143/Α/28.06.2014), «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ)- Δημόσιο λογιστικό & άλλες διατάξεις». 

 Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/Α/26.03.2014), «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα - Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθµίσεις», και ειδικότερα 
τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 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».  

 Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»  

 Άρθρο 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με 
κλήρωση». 

 Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/Α/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» 

 Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/13.07.2010), «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική Ανάρτησης νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις».  

 Π.∆. 118/07 (ΦΕΚ 150/10-7-2007) άρθρου 4 «Κανόνες δηµοσιότητας».  

 Άρθρο 5 της απόφασης µε αρ.11389/1993 (Β΄185) του Υπουργείου Εσωτερικών.  

 Ν. 3548/Α/20-3-2007 «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες 
διατάξεις». 

 Ν. 2859 (ΦΕΚ 248/Α/7-11-2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

 Ν. 2690 (ΦΕΚ 45/Α/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»” και ιδίως των άρθρων 7 
και 13 έως 15. 

 Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα».  

 Π.Δ.  80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

 Την Υπ. Απόφαση 57654/23-5-2017 (Β΄/1781) «Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

 των διατάξεων του άρθρου 74 του Ν. 4445/19-12-2016 (ΦΕΚ 236/Α’), «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού,  
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική 
αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του Ν. 4387/2016 (Α’ 85) και άλλες διατάξεις».   

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

 Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 134 /18-6-2007). 

 Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Φ.Ε.Κ.129/Α/03 082010). 

 Ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήµατος», άρθρο 64 παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 4% επί της καθαρής συµβατικής 
αξίας. 

 Τον Κανονισμού (ΕΕ) με αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 
«περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 
το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και 
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περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 
Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1083/2006», 

 Τον Κανονισμό 1046/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 
αριθμ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 
1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, 

 Την υπ’ αριθμ. 137675/EΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.18) ΥΑ «Αντικατάσταση της YA 
110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) για τους Εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών - Ελέγχους νομιμότητας 
δημοσίων συμβάσεων ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΥΠΑΣΥΔ)», 

 Π.∆. 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α/21-3-2015) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία». 

 Την με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20–10–2016 (ΦΕΚ 3521/Β'/01–11–2016) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Τροποποίηση 
και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31–07–2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες 
επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014–2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014–2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων 
επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων». 

 Τον Επικοινωνιακού Οδηγού που καταρτίστηκε  από  την  Εθνική  Αρχή  Συντονισμού  του  Υπουργείου Οικονομίας, 
Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, η οποία έχει την ευθύνη για τη διαμόρφωση και την παρακολούθηση του πλαισίου 
αρχών πληροφόρησης και επικοινωνίας για το ΕΣΠΑ 2014-2020, 

 N. 4472/2017  (ΦΕΚ Α-74/19.05.2017), «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, 
μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, 
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις. (Ίδρυση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής 
Προμηθειών Υγείας για την Κεντρικοποίηση Προμηθειών των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας Φορέων)» 

 του π.δ. 39/2017(Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιων της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών».   

 της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »   

 της Υ.Α. με αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712 (ΦΕΚ 1822/Β/24.8.15) «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του 
ΕΣΠΑ 2014 – 2020 − Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014−2020 από 
Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»   

 της µε αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ημοσίων Συβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και ∆ικτύων »   

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

 Υπουργική Απόφαση 2203 (ΦΕΚ 1926-Β/02.06.2017), «Καθορισμός των συμβάσεων και των συμφωνιών πλαίσιο που 
διενεργούνται από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας ως Ε.Κ.Α.Α. για το δωδεκάμηνο που άρχεται την 1η Ιουνίου 2017 και 
λήγει την 31η Μαΐου 2018 - Καθορισμός Κ.Α.Α. για την παροχή συγκεντρωτικών δραστηριοτήτων αγορών για το δωδεκάμηνο 
που άρχεται την 1η Ιουνίου 2017 και λήγει την 31η Μαΐου 2018» 

 Την με αρ. πρωτ. 1408/21-05-2018 (Κωδικός: 44, Α/Α ΟΠΣ: 2812) πρόσκληση της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεάς Ελλάδας», Άξονας Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης με τίτλο «Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού για τις Μονάδες Υγείας της Στερεάς Ελλάδας» 
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 Την με αρ. πρωτ. 19/26-07-2018 (θ. 2ο) ΑΔΑ: Ω0634690ΒΝ-8Γ5 Απόφαση του ΔΣ του «Γ.Ν. Λιβαδειάς», σχετικά µε την 
έγκριση σκοπιμότητας της προμήθειας των  εν λόγω ειδών. 

 Το με αρ. πρωτ. 1588/21-09-2017 έγγραφο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας σχετικά με την αποστολή του 
Δελτίου Εξειδίκευσης για νέο έργο του Τομέα Υγείας στο «Γ.Ν. Λιβαδειάς- Γ.Ν. Θηβών», στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Στερεά Ελλάδα 2014 – 2020. 

 Την με αρ. πρωτ. 16907/24-10-2017 αίτηση χρηματοδότησης του Δικαιούχου «Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς – Γ.Ν. Θηβών» 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. « 
Στερεά Ελλάδα 2014-2020». 

 Την με αρ. πρωτ. 3258/31-10-2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΘΗΒΩΝ»  » και MIS 5031717 στο Ε.Π. «Στερεάς Ελλάδας 2014-
2020». 

 Την με αρ. πρωτ. 164/3-3-2019 Απόφαση της Διοικήτριας σχετικά µε τον ορισμό επιτροπής σύνταξης τεχνικών 
προδιαγραφών. 

 Την με αρ. πρωτ. ………/ ……….. Απόφαση της Διοίκησης σχετικά µε τον ορισμό επιτροπών στο πλαίσιο του παρόντος 
διαγωνισμού. 

 Το με αρ. πρωτ.ΔΣ/351/02-04-2019 (DIAB000004240) έγγραφο 1ης  δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών. 

 Το με αρ. πρωτ. Αρ. Πρωτ. ΔΣ/ 462/ 03 -05-2019 (DIAB000004525) έγγραφο 2ης  δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών 
προδιαγραφών. 

 Την με αρ. πρωτ. 19/26-07-2018 (θ. 2ο) Απόφαση της Διοίκησης σχετικά µε την έγκριση σκοπιμότητας της προµήθειας του 
είδους (από το ΥΥ) (ΑΔΑ: Ω0634690ΒΝ-8Γ5). 

 Το με αρ. πρωτ. 5016/11-06-2019 πρακτικό οριστικοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών της σχετικής επιτροπής. 

 Την υπ’ αριθμ. 22/12-06-2019 Απόφαση της Διοίκησης με την οποία (α) εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές μετά τη 
διαδικασία της διαβούλευσης και (β) εγκρίθηκε η διαβίβαση των σχεδίων τευχών δημοπράτησης του παρόντος διαγωνισμού 
για τη σύμφωνη γνώμη στην Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  

 Το υπ’ αριθμ. ………………………. έγγραφο της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί διατύπωσης σύμφωνης γνώμης για 
τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού. 

 Την με αρ. πρωτ. …………./……………… Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α∆Α: ………………………..). 

 Την υπ. αρ. …/20…. διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής για την Επιλογή Αναδόχου υλοποίησης του έργου «Προμήθεια 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λιβαδειάς – Γ.Ν. Θηβών» της Πράξης «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λιβαδειάς – Γ.Ν. Θηβών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5031717, που είναι ενταγμένη το Ε.Π 
«Στερεάς Ελλάδας», µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, 
προϋπολογισμού τριακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων και επτακοσίων ευρώ (388.700,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 Τις προσφορές των υποψηφίων, 

 Τα …/…….., ……………. Πρακτικά Αξιολόγησης της επιτροπής του διαγωνισμού, 

 Τις …./….., ………. Αποφάσεις του ΔΣ του Γενικού Νοσοκομείου Λιβαδειάς - Γενικού Νοσοκομείου Θηβών 

Άρθρο 1 

ΟΡΙΣΜΟΙ  

Αντίκλητος: Το πρόσωπο που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του 

προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις 

ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το 

διορισμό αυτό. 
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Διοικητική εντολή: Οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του Έργου. 

Έγγραφο: Κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται 

βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων, των τηλεομοιοτυπιών και των 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 
 

Προμήθεια: είδος όπως εξειδικεύεται στη Σύμβαση. 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. 

Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα. 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής: Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με 

βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης και την παραλαβή των ειδών 

(τμηματική - οριστική). 

Παραδοτέα: Όλα τα προϊόντα που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με 

τη Σύμβαση. 

Προθεσμίες: Τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την 

επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού 

διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την 

τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος. 

Σύμβαση: Η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση της 

προμήθειας. 
 

Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που 

τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α) τη Σύμβαση, β) τη Διακήρυξη, γ) την 

Προσφορά του Αναδόχου. 
 

Συμβατικό τίμημα: Το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της προμήθειας. 
 

Άρθρο 2 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω 

στην παρούσα, την προμήθεια συστημάτων ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου 

Λιβαδειάς - Γενικού Νοσοκομείου Θηβών ως κάτωθι: 

 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

Χωρίς ΦΠΑ (€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΜΕ 
ΦΠΑ (€) 

Προμήθεια – εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου 
Λιβαδειάς - Γενικού Νοσοκομείου Θηβών 

Ακτινοσκοπικό Μηχάνημα τύπου c-arm, 
ψηφιακό 

ΤΕΜ 1    

Χειρουργική Ορθοπεδική Τράπεζα ΤΕΜ 1    
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Χειρουργική Τράπεζα Γενικής 
Χειρουργικής 

ΤΕΜ 1    

Μόνιτορ Παρακολούθησης ζωτικών 
Σημείων 

ΤΕΜ 2    

Καταψύκτης Πλάσματος ΤΕΜ 1    

Φυγόκεντρος ασκών 8 Θέσεων ΤΕΜ 1    

Φυγόκεντρος δειγμάτων 6 θέσεων ΤΕΜ 1    

Ψυγείο συντήρησης ασκών αίματος ΤΕΜ 1    

Καταψύκτης Σωρών 2 Θέσεων ΤΕΜ 2    

Αντλία έγχυσης υγρών ΤΕΜ 5    

ΣΥΝΟΛΟ     

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της υπ. αριθμ. …../2019 Διακήρυξης και της υπ' αρ …………… 

απόφασης κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, σε συνδυασμό με την 

προσφορά του Αναδόχου. 

Σύμφωνα με την 20977/23-8-2007 (ΦΕΚ 1673/Β/23-8-2007) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 

«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005» η εταιρεία 

………………. υπέβαλε την από …………..υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 των νόμιμων εκπροσώπων της ότι 

δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του Άρθρου 3 του Ν. 3310/2005 όπως αντικαταστάθηκε με το 

Άρθρο 3 του Ν. 3414/2005.    

Άρθρο 3 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ) ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

 

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης, είναι αυτή που ορίζεται από την διακήρυξη ( ....................................................... ), 

και θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της . 

Προαίρεση (παράταση) σύμβασης 

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής 
μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε 
αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική 
διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, 
διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην Αναθέτουσα Αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν 
τα υπό προμήθεια είδη παραδοθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 
του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2. της παρούσας. 

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. 

Δεσμευτικό θεωρείται μόνο το ποσό της σύμβασης. 
 

Άρθρο 4 

4.1 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
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4.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει σε πλήρη λειτουργία τον εξοπλισμό στο Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς - 

Γενικό Νοσοκομείο Θηβών σε 4 μήνες από την υπογραφή της ημερομηνία της σύμβασης. Το πρόγραμμα εγκατάστασης, 

επίδειξης και εκπαίδευσης θα καταρτισθεί σε συνεννόηση με τους υπευθύνους. Η ολοκλήρωση της εγκατάστασης μπορεί 

να παραταθεί για λόγους ανωτέρας βίας ή για λόγους λειτουργικών αναγκών με απόφαση του οργάνου διοίκησης της ΑΑ. 

4.1.2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού 

χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται 

από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι 

που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του 

άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

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

κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

4.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την 

επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον δύο (2) 

εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση του είδους στο Νοσοκομείο, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία 

αποδεικτικό, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το είδος, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε 

εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 206, 207 του ν.4412/16. 
 

4.2 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

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 υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να 

παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες που 

προβλέπονται στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης. 

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. 

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 καλής 

εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη 

των σχετικών πρωτοκόλλων. 
 

Άρθρο 5 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:  

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή του μηχανήματος.  

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 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 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και 

κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 

Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) 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 

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

κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 

4412/2016). 

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 6 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη με αριθμό ………….. εγγυητική 

επιστολή του/ της …………. , ποσού ………….. ευρώ (5% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ). Επιστρέφεται στο σύνολό της μετά 

την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης (Ν.4412/16 άρθρο 72). 

Άρθρο 7 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Για την καλή λειτουργία των συστημάτων ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη 

με αριθμό …………  εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας του/ της ……. , ποσού …….. ευρώ. Επιστρέφεται στο σύνολό της 

μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης (Ν.4412/16 άρθρο 72 παράγραφος 2) 

Άρθρο 8 

ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Η Υπηρεσία δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής και κυρίως στις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 
 

(α) αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση, 

(β) αν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της σύμβασης - εντολές της Αναθέτουσας Αρχής. 
 

(γ) αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του 

ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του 

στοιχείων, 

(δ) αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του. 
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(ε) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 133 του ν.4412/16 

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης των ειδών με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 207 του Ν.4412/2016. Κυρώσεις δεν επιβάλλονται αν ο προμηθευτής αποδείξει ότι η καθυστέρηση 

οφείλεται σε ανώτερη βία. 

Λοιπές κυρώσεις (πρόστιμα, ποινές, εκπτώσεις), σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω Νόμου. 

Σε περίπτωση κήρυξης του Αναδόχου ως έκπτωτου η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αξιώσει σωρευτικά και την ανόρθωση 

κάθε ζημίας θετικής ή αποθετικής που υπέστη. 

Άρθρο 9 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των ειδών, από την αναθέτουσα αρχή 
ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 231 του Ν.4412/16. 

Άρθρο 10 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 202 του Ν.4412/16. 

Άρθρο 11 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, όπως 
προβλέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του 
αρμοδίου οργάνου. 
Σε κάθε περίπτωση, κάθε πιθανή τροποποίηση της Σύμβασης πρέπει να τύχει της προέγκρισης της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Άρθρο 12 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

1. Οι προμηθευτές και το Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς - Γενικό Νοσοκομείο Θηβών  θα προσπαθούν να ρυθμίζουν 

φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης. 

2. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Αθηνών, 

εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

3. Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση 

προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των Δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με 

όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα 

Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω Παράγραφο. 

Άρθρο 13 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση. 

Πέραν των συνεπειών/κυρώσεων του Ν. 4412/16, για τυχόν καθυστέρηση παράδοσης της προμήθειας από τον Ανάδοχο, ή 

για τυχόν απόρριψης όλης ή μέρους της/των παραγγελίας/ων, η Υπηρεσία διατηρεί επιπλέον το δικαίωμα να ζητήσει την 

αποκατάσταση πάσης περαιτέρω θετικής και αποθετικής ζημίας. 
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Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει τα συμβατικά είδη σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα στα σχετικά έγγραφα της σύμβασης, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες, ώστε να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης αυτής. 

Το αντικείμενο της παρούσας θα υλοποιήσει ο Ανάδοχος με δικό του προσωπικό, το οποίο ουδεμία σχέση έχει με το 

προσωπικό των δημοσίων δομών του Γενικού Νοσοκομείου Λιβαδειάς - Γενικού Νοσοκομείου Θηβών. Οι αμοιβές και οι 

εισφορές του προσωπικού του προμηθευτή, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. 

Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης, θα τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

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 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. 

Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν από την παρούσα 

Σύμβαση και την σχετική νομοθεσία. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους 

υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της. 

Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, 
υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την προμήθεια. 

Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν 

αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 

Εφόσον ο Ανάδοχος 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. 

Άρθρο 14 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στους 

όρους αυτής, α) η διακήρυξη του διενεργηθέντος διαγωνισμού και η αντίστοιχη κατακυρωτική απόφαση, β) η προσφορά 

του Προμηθευτή 
 

Αντίκλητος του προμηθευτή, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την Αναθέτουσα Αρχή προς αυτόν 

ορίζεται με την παρούσα ο/η κ , κάτοικος  , ΤΚ 

 ...................... τηλ:  ...............................  , fax ................................ , ......................................  

Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση αυτή ή με φαξ. 

Η παρούσα, αφού γράφηκε σε  ..............................  όμοια αντίτυπα, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε, υπογράφηκε ως έπεται και 
έλαβε από ένα αντίτυπο έκαστος εκ των συμβαλλομένων. 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  
 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
ΒΑΛΛΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ 

 

 



ΑΔΑ: ΨΒΡ64690ΒΝ-ΣΓΤ


		2019-12-24T11:56:43+0200


		2019-12-24T13:01:53+0200
	Athens




