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«Δλίζρπζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο ζηελ Θξήηε», ην νπνίν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην 

Δπξσπατθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΡΞΑ) θαη απφ Δζληθνχο πφξνπο (αξηζ. Δλάξηζ. Έξγνπ 

2020ΔΞ00210011) γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ «Βεληδέιεην- Ξαλάλεην» κε αλνηθηή δηαδηθαζία κέζσ 
ΔΠΖΓΖΠ (α/α ΔΠΖΓΖΠ: 90309). 
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1. ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΠΚΒΑΠΖΠ 

1.1 Πηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Δπσλπκία ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ “ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ- 

ΞΑΛΑΛΔΗΝ” 

Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε Ιεσθ. Θλσζζνχ, Ρ.Θ. 44 

Ξφιε Ζξάθιεην Θξήηεο 

Ραρπδξνκηθφο Θσδηθφο 71409 

Σψξα1 Διιάδα 

Θσδηθφο ΛUTS2 EL431 

Ρειέθσλν 2813-408808 

Φαμ             - 

Ζιεθηξνληθφ Ραρπδξνκείν  maurogiannis@venizeleio.gr 

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο3 ΚΑΟΝΓΗΑΛΛΖΠ ΚΟΥΛ 

Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν  (URL) www.venizeleio.gr 

 

Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη 4  Λνζνθνκείν, απνηειεί κε θεληξηθή αλαζέηνπζα αξρή θαη αλήθεη ζηνλ Γεκφζην 

Ρνκέα. 5 

   

Θχξηα δξαζηεξηφηεηα Α.Α.6 

Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη ε γεία. 

 

Πηνηρεία Δπηθνηλσλίαο 7  

α) Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ ειεθηξνληθή 
πξφζβαζε κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.8 θαη ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Λνζνθνκείνπ www.venizeleio.gr. 

β) Νη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π..                                                                                                

                                                           
1
 Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων  

2
 Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων  

3
 Συμπλθρϊνεται το όνομα, θ διεφκυνςθ, ο αρικμόσ τθλεφϊνου και τθλεομοιοτυπικοφ μθχανιματοσ (FAX), θ διεφκυνςθ 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) τθσ υπθρεςίασ που διενεργεί τον διαγωνιςμό, κακϊσ και ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ τθσ 
υπθρεςίασ αυτισ, άρκρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016   

4
 Αναφζρεται το είδοσ τθσ Α.A., πχ Υπουργείο, Ρεριφζρεια, Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ, Νοςοκομείο, Διμοσ, ΑΕ  του Δθμοςίου 

κλπ και αν αποτελεί “κεντρικι κυβερνθτικι αρχι (ΚΚΑ)» ι “μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι” κατά τθν ζννοια του άρκρου 2 
παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 

5
 Αναφζρεται ςε ποια υποδιαίρεςθ του δθμόςιου τομζα ανικει θ Α.Α.: α) Γενικι Κυβζρνθςθ (Υποτομζασ Κεντρικισ 

Κυβζρνθςθσ, Υποτομζασ ΟΤΑ, Υποτομζασ ΟΚΑ) ι β) Δθμόςιοσ Τομζασ (Ρλθν Γενικισ Κυβζρνθςθσ) κατά τισ υποδιαιρζςεισ του 
άρκρου 14 του ν. 4270/14.  

6
 Επιλζγεται θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Α.Α., βλζπε και Ραράρτθμα ΙΙ (Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ), Τμιμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεςτικοφ 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296). α) Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ β) Άμυνα, γ) Δθμόςια τάξθ και αςφάλεια, 
δ) Ρεριβάλλον, ε) Οικονομικζσ και δθμοςιονομικζσ υποκζςεισ, ςτ) Υγεία, η) Στζγαςθ και υποδομζσ κοινισ ωφζλειασ, θ) 
Κοινωνικι προςταςία, κ) Αναψυχι, πολιτιςμόσ και κρθςκεία, ι) Εκπαίδευςθ, ια) Τυχόν άλλθ δραςτθριότθτα. 

7
 Επιλζγονται και ςυμπλθρϊνονται τα αντίςτοιχα εδάφια, πρβλ άρκρα 22 και 67 ν. 4412/16 

8
 Εάν θ πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα είναι περιοριςμζνθ, αντί για τα αναφερόμενα ςτο α) ςυμπλθρϊνεται:  «Η πρόςβαςη ςτα 

ζγγραφα είναι περιοριςμζνη. Περαιτζρω πληροφορίεσ παρζχονται ςτην διεφθυνςη (URL) : ………………………..» 
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            Θάζε είδνπο επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 
πχιεο  www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.. 

γ)       Ξεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο απφ ηελ πξναλαθεξζείζα δηεχζπλζε. 

1.2 Πηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Σξεκαηνδφηεζε 

Δίδνο δηαδηθαζίαο  

Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16.  

 

Σξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο9 

Ζ δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε βαξχλεη ηελ κε Θ.Α. 9347, 9349, 9343, 9341 ζρεηηθή πίζησζε ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 Ρνπ θνξέα 1  ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ «ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ- 

ΞΑΛΑΛΔΗΝ». 

Ζ ζχκβαζε πεξηιακβάλεηαη ζην ΞΝΔΟΓΝ 3: «ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ ΛΔΥΛ ΞΡΔΟΓΥΛ Γ.Λ. ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ –
ΞΑΛΑΛΔΗΝ ΚΔ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΘΑΗ ΓΗΔΘΛΖ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ» ηεο πξάμεο «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΗ 

ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΝ, ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΝ, ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΘΑΗ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 
ΛΔΘΟΝΡΝΚΔΗΝ ΡΥΛ ΛΔΥΛ ΞΡΔΟΓΥΛ ΡΝ Γ.Λ. "ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ-ΞΑΛΑΛΔΗΝ», ε νπνία έρεη εληαρζεί ζην 

Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «ΘΟΖΡΖ 2014-2020», Άμνλαο Ξξνηεξαηφηεηαο 3 «Δλίζρπζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη 
θνηλσληθήο ζπλνρήο ζηελ Θξήηε», κε βάζε ηηο κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ  1036/4-3-2020 θαη 1637/13-4-2020 

απνθάζεηο έληαμεο ηνπ Ξεξηθεξεηάξρε Θξήηεο θαη έρεη ιάβεη θσδηθφ MIS 5045771. 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπαηθή Έλσζε (Δπξσπαηθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο 
Αλάπηπμεο (ΔΡΞΑ) θαη απφ Δζληθνχο πφξνπο (αξηζ. Δλάξηζ. Έξγνπ 2020ΔΞ00210011) 

1.3   Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο  

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο  απνηειεί ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε: 

1. ΡΚΖΚΑ 1 : Ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ,  

2. ΡΚΖΚΑ 2 : Ηαηξνηερλνινγηθψλ κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ,  

3. ΡΚΖΚΑ 3: Μελνδνρεηαθνχ εμνπιηζκνχ (έπηπια γξαθείσλ, δσκαηίσλ-θαζίζκαηα),  

4. ΡΚΖΚΑ 4: Ζιεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ,  

5. ΡΚΖΚΑ 5: Δμνπιηζκνχ πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο θηηξίσλ 

 γηα ηηο θιηληθέο ησλ λέσλ πηεξχγσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

Ρα παξαπάλσ είδε ζα εγθαηαζηαζνχλ θαη ζα παξαδνζνχλ ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία, κε θξνληίδα θαη 
δαπάλε ηνπ Ξξνκεζεπηή, ζε ρψξν πνπ ζα ππνδείμεη ην Λνζνθνκείν (βιέπε παξάγξαθν 6.1.4), ζχκθσλα κε 

ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηηο πξνβιεπφκελεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο αζζελψλ, ρεηξηζηψλ, 
πεξηβάιινληνο. Ν Ξξνκεζεπηήο ζα ζπκπεξηιάβεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ, ηπρφλ πξναπαηηνχκελεο (παξνρέο, 

ζπλδέζεηο θ.ιπ.), πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ε ηνπνζέηεζε θαη ε  ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο  ζχκθσλα κε 

ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ κεραλήκαηνο. 

Λα παξέρεηαη θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ πξντφληνο δσξεάλ εθπαίδεπζε ησλ ρεηξηζηψλ ζηε ζεσξία, ην 

ρεηξηζκφ θαη  ηε ιεηηνπξγία, αιιά θαη ησλ ηερληθψλ ζηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε θαη ηα κέηξα 
αζθάιεηαο ησλ ρξεζηψλ θαη ηνπ κεραλήκαηνο (Λφκνο 2955/01, άξζξν 2, παξ. 5).   

 

 

 

Ρα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Θνηλνχ Ιεμηινγίνπ δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ (CPV) :   

                                                           
9
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ΡΚΖΚΑ 1 

ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝ-
ΙΝΓΗΘΝΠ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ: 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ 
ΘΙΗΛΗΘΥΛ 

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΗΓΝΠ CPV 

1 Γηαρσξηζηηθά παξαβάλ θιηλψλ 

33192300-5 
ΗΑΡΟΗΘΖ 

ΔΞΗΞΙΥΠΖ  

2 Θάζηζκα κεηαθνξάο αζζελψλ 

3 Φνξείν Κεηαθνξάο Αζζελψλ 

4 Ρξνρήιαην Λνζειείαο 

5 Ρξνρήιαην Δπεηγφλησλ 

6 Δπίηνηρν Ονφκεηξν 

7 Δπίηνηρε Αλαξξφθεζε 

8 Δμεηαζηηθέο Θιίλεο  

 

ΡΚΖΚΑ 2 

ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝ-
ΙΝΓΗΘΝΠ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ: 
ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΑ 

ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΑ-

ΠΠΘΔΔΠ 

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΗΓΝΠ CPV 

1 δηαγλσζηηθέο νζφλεο  
30231300-0 

ΝΘΝΛΔΠ 

ΑΞΔΗΘΝΛΗΠΖΠ  

 

ΡΚΖΚΑ 3 

ΜΔΛΝΓΝΣΔΗ-ΑΘΝΠ 
ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ: 

ΔΞΗΞΙΑ ΓΟΑΦΔΗΥΛ 
ΓΥΚΑΡΗΥΛ-

ΘΑΘΗΠΚΑΡΑ 

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΗΓΝΠ CPV 

1 Ρξαπέδη Θαζηζηηθνχ 

39151000-8  

ΓΗΑΦΝΟΑ 

ΔΞΗΞΙΑ ΘΑΗ 
ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ  

2 
Γξαθείν  κε  ηξνρήιαηε 
ζπξηαξηέξα  

3 Ληνπιάπα γξαθείσλ (0,90X2,10) 

4 Θξεβάηηα Κνλά (γηαηξψλ) 

5 Θνκνδίλν Θξεβαηηνχ (γηαηξψλ) 

6 
Θαζίζκαηα αλακνλήο (ηξηζέζηαο)  

κε ηξαπεδάθη 

7 
Θαζίζκαηα αλακνλήο 

(ηεηξαζέζηαο)   

8 θάζηζκα  γξαθείνπ ηξνρήιαην                                   

9 Θάζηζκα γξαθείνπ δηεπζπληηθφ 

10 Θάζηζκα γξαθείνπ ζηαζεξφ 

11 Θαλαπέο Παινληνχ ηξηζέζηνο 

12 Θαζηζκα ζπλνδνπ αζζελψλ 

13 Ξνιπζξφλα (relax) 

 

ΡΚΖΚΑ 4        Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΗΓΝΠ CPV 
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ΙΝΗΞΝΠ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ: 
ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝΠ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ 

1 Θεληξηθέο κνλάδεο Ζ/ 

30200000-1 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ 
ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ 

ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ 
ΘΑΗ 

ΞΟΝΚΖΘΔΗΔΠ  

2 Νζφλεο Ζ/ 

3 Δθηππσηέο 

4 WIRELESS ACCESS POINT 

5 Κεηαγσγέαο (SWITCH 48port) 

6 Δθηππσηέο BarCode 

7 Ρειέθσλα VOIP 

8 UPS 

9 SCANNER 

10 
Ξνιπκεράλεκα (Printer, Fax, 
Scan,) 

11 ηειενξάζεηο 32" κε βξαρίνλα 

 

ΡΚΖΚΑ 5                  

ΙΝΗΞΝΠ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ: 
ΓΗΔΗΛΖ-

ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑ 
ΘΡΗΟΗΥΛ 

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΗΓΝΠ CPV 

1 Θαξφηζηα θαζαξηφηεηαο (πιήξε) 

42995000-7 

ΓΗΑΦΝΟΑ 
ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΑ 

ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ 

2 Θαξφηζη ζθνπγγαξίζκαηνο δηπιφ 

3 Σεηξακαμίδηα νδνθαζαξηζηή 

4 
Θαξφηζηα κεηαθνξάο θαζαξνχ 

ηκαηηζκνχ 

5 
Θαξφηζηα κεηαθνξάο αθάζαξηνπ 
ηκαηηζκνχ 

6 
Ρξνρήιαην Ππιινγήο Αθάζαξηνπ 
Ηκαηηζκνχ δπν (2) ζέζεσλ 

7 Θάδνο αλνμείδσηνο 

8 
Κεραλή ζθνπγγαξίζκαηνο 
δαπέδνπ 

9 Κεραλή αθαίξεζεο παξθέ 

10 Αηκνθαζαξηζηήο  

11 
Ζιεθηξηθή ζθνχπα κε θίιηξα 

HEPA 

12 
Κεραλεκα απνξξηςεο απνβιήησλ 
(θαδνο SEAL) 
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Ζ παξνχζα ζχκβαζε ππνδηαηξείηαη ζηα θάησζη ηκήκαηα: 

ΡΚΖΚΑ 1 ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ: ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ ΘΙΗΛΗΘΥΛ 97.650,00€ πιένλ ΦΞΑ 24% 

ΡΚΖΚΑ 2 ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΑ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΑ-ΠΠΘΔΔΠ :ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΈΠ ΝΘΛΔΠ 14.400,00€ πλζον ΦΡΑ 24%. 

ΡΚΖΚΑ 3 ΜΔΛΝΓΝΣΔΗ-ΑΘΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ: ΔΞΗΞΙΑ ΓΟΑΦΔΗΥΛ ΓΥΚΑΡΗΥΛ-ΘΑΘΗΠΚΑΡΑ 76.015€ πλζον ΦΡΑ 24%. 

ΡΚΖΚΑ 4 ΙΝΗΞΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ: ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ 78540,00€ κε ΦΞΑ¨. 

ΡΚΖΚΑ 5 ΙΝΗΞΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ: ΓΗΔΗΛΖ-ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑ ΘΡΗΟΗΥΛ 47.770,00€ κε ΦΞΑ 

Θαη αλαιπηηθφηεξα : 

  Α/Α 
ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΔΗΓΝΠ 

ΞΝΠΝ 

ΡΖΡΑ 

ΔΘΡΗΚΥΚΔΛΖ 

ΡΗΚΖ 
ΚΝΛΑΓΝΠ ΠΔ 

ΔΟΥ                

(ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ) 

ΠΛΝΙΗΘΖ 

ΔΘΡΗΚΥΚΔΛΖ 
ΑΜΗΑ ΠΔ 

ΔΟΥ                

(ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ) 

ΑΜΗΑ 

ΦΞΑ 

ΠΛΝΙΗΘΖ 
ΔΘΡΗΚΥΚΔΛΖ 

ΑΜΗΑ ΠΔ ΔΟΥ 
(ΚΔ ΦΞΑ) 

ΡΚΖΚΑ 1 
ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝ-

ΙΝΓΗΘΝΠ 
ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ: 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ 

ΘΙΗΛΗΘΥΛ 

1 
Γηαρσξηζηηθά 
παξαβάλ 

θιηλψλ 

39 500 19.500,00 4.680,00 24.180,00 

2 
Θάζηζκα 
κεηαθνξάο 

αζζελψλ 

8 350 2.800,00 672 3.472,00 

3 
Φνξείν 
Κεηαθνξάο 

Αζζελψλ 

8 3.000,00 24.000,00 5.760,00 29.760,00 

4 
Ρξνρήιαην 

Λνζειείαο 
10 2.000,00 20.000,00 4.800,00 24.800,00 

5 
Ρξνρήιαην 
Δπεηγφλησλ 

4 2.200,00 8.800,00 2.112,00 10.912,00 

6 
Δπίηνηρν 

Ονφκεηξν 
83 115 9.545,00 2.290,80 11.835,80 

7 
Δπίηνηρε 
Αλαξξφθεζε 

83 135 11.205,00 2.689,20 13.894,20 

8  
Δμεηαζηηθέο 

Θιίλεο 
3 600 1.800,00 432 2.232,00 
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ΠΛΝΙΝ 97.650,00 23.436,00 121.086,00 

 

ΡΚΖΚΑ 2 

ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝ-
ΙΝΓΗΘΝΠ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ: 

ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΑ 
ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΑ-

ΠΠΘΔΔΠ 

Α/Α 
ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΔΗΓΝΠ 

ΞΝΠΝ 

ΡΖΡΑ 

ΔΘΡΗΚΥΚΔΛ

Ζ ΡΗΚΖ 
ΚΝΛΑΓΝΠ 

ΠΔ ΔΟΥ                
(ΣΥΟΗΠ 

ΦΞΑ) 

ΠΛΝΙΗΘΖ 

ΔΘΡΗΚΥΚΔΛ

Ζ ΑΜΗΑ ΠΔ 
ΔΟΥ                

(ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ) 

ΑΜΗΑ ΦΞΑ 

ΠΛΝΙΗΘ

Ζ 
ΔΘΡΗΚΥΚ

ΔΛΖ ΑΜΗΑ 
ΠΔ ΔΟΥ 

(ΚΔ ΦΞΑ) 

1 
Γηαγλσζηηθέο 

Νζφλεο  
2 7.200,00 14.400,00 3.456,00 17.856,00 

 

ΡΚΖΚΑ 3 

ΜΔΛΝΓΝΣΔΗ-ΑΘΝΠ 
ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ: 

ΔΞΗΞΙΑ ΓΟΑΦΔΗΥΛ 

ΓΥΚΑΡΗΥΛ-
ΘΑΘΗΠΚΑΡΑ 

Α/Α 
ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΔΗΓΝΠ 

ΞΝΠΝ 

ΡΖΡΑ 

ΔΘΡΗΚΥΚΔ

ΛΖ ΡΗΚΖ 
ΚΝΛΑΓΝΠ 

ΠΔ ΔΟΥ                

(ΣΥΟΗΠ 
ΦΞΑ) 

ΠΛΝΙΗΘΖ 
ΔΘΡΗΚΥΚΔΛΖ 

ΑΜΗΑ ΠΔ 
ΔΟΥ                

(ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ) 

ΑΜΗΑ 

ΦΞΑ 

ΠΛΝΙΗΘ

Ζ 
ΔΘΡΗΚΥΚ

ΔΛΖ ΑΜΗΑ 

ΠΔ ΔΟΥ 
(ΚΔ ΦΞΑ) 

1 
Ρξαπέδη 

Θαζηζηηθνχ 
4 95,00 380 91,2 471,20 

2 

Γξαθείν  κε  

ηξνρήιαηε 

ζπξηαξηέξα  

24 430,00 10.320,00 2.476,80 12.796,80 

3 
Ληνπιάπα 
γξαθείσλ 

(0,90X2,10) 

48 450,00 21.600,00 5.184,00 26.784,00 

4 
Θξεβάηηα Κνλά 
(γηαηξψλ) 

5 200,00 1.000,00 240 1.240,00 

5 

Θνκνδίλν 

Θξεβαηηνχ 
(γηαηξψλ) 

5 25,00 125 30 155,00 

6 

Θαζίζκαηα 

αλακνλήο 
(ηξηζέζηαο)  κε 

ηξαπεδάθη 

6 505,00 3.030,00 727,2 3.757,20 

7 
Θαζίζκαηα 
αλακνλήο 

(ηεηξαζέζηαο)   

8 595,00 4.760,00 1.142,40 5.902,40 

8 

θάζηζκα  

γξαθείνπ 
ηξνρήιαην                                   

30 150,00 4.500,00 1.080,00 5.580,00 

9 

Θάζηζκα 

γξαθείνπ 
δηεπζπληηθφ 

4 700,00 2.800,00 672 3.472,00 
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10 

Θάζηζκα 

γξαθείνπ 
ζηαζεξφ 

55 100,00 5.500,00 1.320,00 6.820,00 

11 

Θαλαπέο 

Παινληνχ 
ηξηζέζηνο 

8 700,00 5.600,00 1.344,00 6.944,00 

12 

Θαζηζκα 

ζπλνδνπ 
αζζελψλ 

100 80,00 8.000,00 1.920,00 9.920,00 

13 
Ξνιπζξφλα 

(relax) 
12 700,00 8.400,00 2.016,00 10.416,00 

ΠΛΝΙΝ 76.015,00 18243,6 94.258,60 

 

ΡΚΖΚΑ 4                   

ΙΝΗΞΝΠ 
ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ: 

ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝΠ 
ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ 

Α/Α 
ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 
ΔΗΓΝΠ 

ΞΝΠΝΡΖΡΑ 

ΔΘΡΗΚΥΚΔ
ΛΖ ΡΗΚΖ 

ΚΝΛΑΓΝΠ 
ΠΔ ΔΟΥ                

(ΣΥΟΗΠ 

ΦΞΑ) 

ΠΛΝΙΗΘΖ 

ΔΘΡΗΚΥΚΔΛΖ 
ΑΜΗΑ ΠΔ 

ΔΟΥ                
(ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ) 

ΑΜΗΑ 
ΦΞΑ 

ΠΛΝΙΗΘΖ 

ΔΘΡΗΚΥΚΔ
ΛΖ ΑΜΗΑ 

ΠΔ ΔΟΥ 
(ΚΔ ΦΞΑ) 

1 
Θεληξηθέο 

κνλάδεο Ζ/ 
60 600 36.000,00 8.640,00 44.640,00 

2 Νζφλεο Ζ/ 60 85 5.100,00 1.224,00 6.324,00 

3 Δθηππσηέο 24 160 3.840,00 921,60 4.761,60 

4 
WIRELESS 

ACCESS POINT 
12 165 1.980,00 475,20 2.455,20 

5 
Κεηαγσγέαο 
(SWITCH 

48port) 

6 1.000,00 6.000,00 1.440,00 7.440,00 

6 
Δθηππσηέο 
BarCode 

12 230 2.760,00 662,40 3.422,40 

7 Ρειέθσλα VOIP 28 65 1.820,00 436,80 2.256,80 

8 UPS 6 60 360,00 86,40 446,40 

9 SCANNER 8 350 2.800,00 672,00 3.472,00 

10 

Ξνιπκεράλεκα 

(Printer, Fax, 

Scan,) 

8 300 2.400,00 576,00 2.976,00 

11 
ηειενξάζεηο 32" 

κε βξαρίνλα 
43 360 15.480,00 3.715,20 19.195,20 

ΠΛΝΙΝ 78.540,00 18849,6 97.389,60 
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ΡΚΖΚΑ 5                  

ΙΝΗΞΝΠ 
ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ: 

ΓΗΔΗΛΖ-
ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑ 

ΘΡΗΟΗΥΛ 

Α/Α 
ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΔΗΓΝΠ 

ΞΝΠΝ

ΡΖΡΑ 

ΔΘΡΗΚΥΚΔ

ΛΖ ΡΗΚΖ 
ΚΝΛΑΓΝΠ 

ΠΔ ΔΟΥ                

(ΣΥΟΗΠ 
ΦΞΑ) 

ΠΛΝΙΗΘΖ 

ΔΘΡΗΚΥΚΔΛΖ 

ΑΜΗΑ ΠΔ 
ΔΟΥ                

(ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ) 

ΑΜΗΑ 

ΦΞΑ 

ΠΛΝΙΗΘΖ 

ΔΘΡΗΚΥΚΔ

ΛΖ ΑΜΗΑ 
ΠΔ ΔΟΥ 

(ΚΔ ΦΞΑ) 

1 

Θαξφηζηα 

θαζαξηφηεηαο 
(πιήξε) 

8 300 2.400,00 576 2.976,00 

2 
Θαξφηζη 
ζθνπγγαξίζκα

ηνο δηπιφ 

8 65 520,00 124,8 644,80 

3 
Σεηξακαμίδηα 
νδνθαζαξηζηή 

1 250 250,00 60 310,00 

4 

Θαξφηζηα 
κεηαθνξάο 

θαζαξνχ 

ηκαηηζκνχ 

2 2.100,00 4.200,00 1008 5.208,00 

5 

Θαξφηζηα 

κεηαθνξάο 
αθάζαξηνπ 

ηκαηηζκνχ 

2 2.100,00 4.200,00 1008 5.208,00 

6 

Ρξνρήιαην 
Ππιινγήο 

Αθάζαξηνπ 

Ηκαηηζκνχ δπν 
(2) ζέζεσλ 

10 400 4.000,00 960 4.960,00 

7 
Θάδνο 
αλνμείδσηνο 

40 100 4.000,00 960 4.960,00 

8 

Κεραλή 

ζθνπγγαξίζκα
ηνο δαπέδνπ 

1 8.100,00 8.100,00 1944 10.044,00 

9 

Κεραλή 

αθαίξεζεο 
παξθέ 

1 1.650,00 1.650,00 396 2.046,00 

10 
Αηκνθαζαξηζη

ήο  
2 1.300,00 2.600,00 624 3.224,00 

11 

Ζιεθηξηθή 

ζθνχπα κε 

θίιηξα HEPA 

1 850 850,00 204 1.054,00 

12 

Κεραλεκα 

απνξξηςεο 
απνβιήησλ 

(θαδνο SEAL) 

3 5.000,00 15.000,00 3.600,00 18.600,00 
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                                                         ΠΛΝΙΑ 47.770,00 11464,8 59.234,80 

 

Ξξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα έλα ή πεξηζζφηεξα ηκήκαηα αιιά ππνρξεσηηθά γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ θαη 

ησλ πνζνηήησλ αλά ηκήκα. 
 

Ν κέγηζηνο αξηζκφο ηκεκάησλ πνπ κπνξεί λα αλαηεζεί ζε έλα πξνζθέξνληα νξίδεηαη ζην ζχλνιν ησλ 
ηκεκάησλ . 

Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 389.825,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 24%. 

(πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΞΑ 314.375,00€  ΦΞΑ : 75.450,00€.). 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε 4 κήλεο ή 120 εκέξεο. 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο δίδεηαη ζην παξάξηεκα Η θαη 

ΗΗ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, κφλν 
βάζεη 10 ηηκήο. 

1.4 Θεζκηθφ πιαίζην   

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη΄ εμνπζηνδφηεζε 

απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο11: 

 ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 
Νδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 

 ηνπ λ. 4314/2014 (Α' 265)12, “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ 
παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 2012/17 ηνπ 
Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ 
δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α' 267) 
«Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 -
2013», 

 ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 
2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Θαηαξγήζεηο, Ππγρσλεχζεηο Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ 
θαη πεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα-Ρξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο 
ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,   

 ηεο παξ. Ε ηνπ Λ. 4152/2013 (Α' 107) «Ξξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Νδεγία 2011/7 ηεο 
16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,  

 ηνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Λφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην» 

 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «Ππγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη νξηζκφο 
ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε»,13 

 ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ 
Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ…»,  

                                                           
10

 Άρκρο 86 ν.4412/2016.  
11

 Ρροςκικεσ και εν γζνει προςαρμογζσ άρκρων τθσ διακιρυξθσ (πζραν των όςων ιδθ προβλζπονται ρθτά ςτο κείμενο και τισ 
υποςθμειϊςεισ τθσ διακιρυξθσ), μποροφν να προςτίκενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόςον είναι απόλυτα ςυμβατζσ 
με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, ςτο πλαίςιο τθσ ριτρασ ευελιξίασ. 

12
 Εφόςον πρόκειται για ςφμβαςθ που ςυγχρθματοδοτείται από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

13
 Μόνο εφόςον επιλεγεί θ διενζργεια κλιρωςθσ  για τθ ςυγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων 
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 ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ 
ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Ξξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη 
άιιεο δηαηάμεηο”, 

 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Α΄150)14 

 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ15 

 ηνπ λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Θαηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη 
ηνπηθφ Ρχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,   

 ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Θχξσζε Θψδηθα Φφξνπ Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  

 ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”  θαη ηδίσο ησλ 
άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

 ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Ξλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, Ππγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Ξνιηηηζηηθά Θέκαηα”,  

 ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Θσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία”,  

 ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο” 

 ηνπ π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Θαλνληζκφο εμέηαζεο πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ ελψπησλ ηεο Α.Δ.Ξ.Ξ. ηεο κε 
αξ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο «Οχζκηζε εηδηθφηεξσλ 
ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ 
(ΘΖΚΓΖΠ) ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο» 

 ηεο κε αξ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο «Ρερληθέο 
ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ 
(Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.)»,  

 Ρηο κε αξηζκφ 149/24-7-2019,165/7-8-2019,166/7-8-2019,167/7-8-2019, 175/10/7-8-2019 250/13-11-
2019, 278/27-11-2019, 281/19/4-12-2019 Απνθάζεηο ηνπ εληαίνπ Γ.Π. ηνπ Λνζνθνκείνπ πνπ εγθξίλεη ηηο 

ηερληθέο  πξνδηαγξαθέο  ησλ παξαπάλσ εηδψλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 Ρελ κε αξηζκφ 248/08/06-03-2019, 36/02/02-05-2019, 163/24-07-2019, 210/14/02-10-2019, 243/16/30-

10-2019, 279/18/27-11-2019, 290/20/11-12-2019 απνθάζεηο  ηνπ εληαίνπ Γ.Π. ηνπ Λνζνθνκείνπ 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία δεηείηαη έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο θαη έληαμε ζε ρξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα ε 
πξνκήζεηα ησλ παξαπάλσ εηδψλ. 

 - Ρηο κε αξηζκ. 537/26-06-2019 θαη 741/14-08-2019 Απνθάζεηο ηεο Γηνηθήηξηαο ηεο 7εο ΞΔ πεξί έγθξηζεο 
ζθνπηκφηεηαο θαη έληαμεο ζε ρξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα θαη πεξί παξνρήο ζχκθσλεο γλψκεο γηα ηελ 

πξνκήζεηα ηνπ είδνπο «Ζιεθηξνθίλεηε θιίλε κε ηξαπεδνηνπαιέηα» 

 Ρελ κε αξηζκφ πξση. Α3γ/Γ.Ξ.82505/24-12-2019 απφθαζε ηνπ πνπξγείνπ γείαο πνπ εγθξίλεη ηε 

ζθνπηκφηεηα θαη ηελ επηρνξήγεζε απφ πφξνπο ηνπ ΔΠΞΑ 2014-2020 ησλ παξαπάλσ εηδψλ. 

 Ρελ κε αξ. πξση. 1036/4-3-2020 απφθαζε ηνπ Ξεξηθεξεηάξρε Θξήηεο πνπ αθνξά ηελ έληαμε ηεο Ξξάμεο 
«Ξξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε Ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζην Γ. Λ. ¨ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ ΞΑΛΑΛΔΗΝ¨» κε 

θσδηθφ ΝΞΠ 5045771 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «Θξήηε 2014-2020» 

 Ρελ κε αξ. πξση. 64963/23-3-2020 απφθαζε ηνπ Ξεξηθεξεηάξρε Θξήηεο πνπ αθνξά ηελ έγθξηζε 

δηάζεζεο πίζησζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν  :«ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΗ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΝ, 

ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΝ, ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΘΑΗ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΛΔΘΟΝΡΝΚΔΗΝ ΡΥΛ ΛΔΥΛ 
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 Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ προκιρυξθσ ςε δφο θμεριςιεσ οικονομικζσ εφθμερίδεσ ευρείασ κυκλοφορίασ, που 
προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του ωσ άνω προεδρικοφ διατάγματοσ ζχει καταργθκεί από 01.01.2018, ςφμφωνα με τθν παρ. 10 
του άρκρου 379. Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ προκιρυξθσ ςε τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο ίδιο άρκρο, 
όταν ο διαγωνιςμόσ προκθρφςςεται από περιφερειακι υπθρεςία, καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 12 του άρκρου 
379. 

15
 Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ εφάπαξ περίλθψθσ ςε δφο οικονομικζσ εφθμερίδεσ, που προβλζπεται ςτο άρκρο 5 τθσ ωσ 

άνω απόφαςθσ, ζχει καταργθκεί από 01.01.2018, ςφμφωνα με τθν παρ.. 10 του άρκρου 379. Ειδικά θ υποχρζωςθ 
δθμοςίευςθσ εφάπαξ περίλθψθσ ςε τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο ίδιο άρκρο, καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ 
παρ. 12 του άρκρου 379. 
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ΞΡΔΟΓΥΛ ΡΝ Γ.Λ. "ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ-ΞΑΛΑΛΔΗΝ» κε Θ.Α. 2020ΔΞ00210011 ηεο ΠΑΔΞ0021 ηεο Ξεξηθέξεηαο 

Θξήηεο. 

 Ρν κε αξ. πξση. 1354/243-2020 έγγξαθν ηεο Ξεξηθέξεηαο Θξήηεο. 

 Ρν κε εκεξνκελία 20-3-2020 έγγξαθν ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο ηνπ Λνζνθνκείνπ κε ηε ιίζηα εμνπιηζκνχ 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ CONID-19. 

 Ρελ κε αξ. πξση. 1637/13-4-2020  απφθαζε ηνπ Ξεξηθεξεηάξρε Θξήηεο πνπ ηξνπνπνηεί  ηελ κε αξηζκφ 

1036/4-3-2020 Ξξάμε ζε «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΗ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΝ, ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΝ, 

ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΘΑΗ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΛΔΘΟΝΡΝΚΔΗΝ ΡΥΛ ΛΔΥΛ ΞΡΔΟΓΥΛ ΡΝ Γ.Λ. 

"ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ-ΞΑΛΑΛΔΗΝ» 

 Ρελ κε αξ. πξση. 78911/29-4-2020 απφθαζε ηνπ Ξεξηθεξεηάξρε Θξήηεο πνπ ηξνπνπνηεί  ηελ κε αξ. 

πξση. 64963/17-3-2020 έγθξηζε δηάζεζεο  πίζησζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν  :«ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΗ 

ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΝ, ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΝ, ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΘΑΗ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΛΔΘΟΝΡΝΚΔΗΝ ΡΥΛ ΛΔΥΛ ΞΡΔΟΓΥΛ ΡΝ Γ.Λ. "ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ-ΞΑΛΑΛΔΗΝ» κε Θ.Α. 

2020ΔΞ00210011 ηεο ΠΑΔΞ0021 ηεο Ξεξηθέξεηαο Θξήηεο. 

 Ρελ κε αξηζκ. 118/7/13-5-2020 Απφθαζε ηνπ  Γ.Π. ηνπ Λνζνθνκείνπ έγθξηζεο πξνθήξπμεο ηνπ            

Γηαγσληζκνχ. 

 Ρελ κε αξηζκ. 149/9/10-6-2020 Απφθαζε ηνπ  Γ.Π. ηνπ Λνζνθνκείνπ πνπ ηξνπνπνηεί ηελ κε αξηζκ. 

118/7/13-5-2020 Απφθαζε ηνπ  Γ.Π. ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

 Ρν κε αξ. πξση. 2788/29-6-2020 έγγξαθν  ηεο Ξεξηθέξεηαο Θξήηεο πνπ εγθξίλεη ηελ δηαθήξπμε ηνπ 

πνέξγν 3. 

 ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο,  θαζψο θαη ηνπ 

ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ 
δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη 

ξεηά παξαπάλσ. 

1.5 Ξξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξψλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ  

Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε Ρξίηε 1 Πεπηεκβξίνπ 2020 θαη ψξα 15:00 

κ.κ.16 

Ζκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: 31 Ηνπιίνπ 2020 εκέξα Ξαξαζθεπή θαη ψξα 15:00 κ.κ. 

Ζ δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.Γ.Ζ.Π.), ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr  

ηελ 31 Ηνπιίνπ 2020 εκέξα Ξαξαζθεπή θαη ψξα 15:00 κ.κ 

1.6 Γεκνζηφηεηα 

Α. Γεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο17  

Ξξνθήξπμε18 ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απεζηάιε κε ειεθηξνληθά κέζα γηα δεκνζίεπζε ζηηο 27-7-2020 ζηελ 

πεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

                                                           
16

 Κατά τον κακοριςμό των προκεςμιϊν παραλαβισ των προςφορϊν οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψθ τθν πολυπλοκότθτα τθσ 
ςφμβαςθσ και τον χρόνο που απαιτείται για τθν προετοιμαςία των προςφορϊν (άρκρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Θ ελάχιςτθ 
προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν ςτθν ανοιχτι διαδικαςία κακορίηεται : α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων από τισ 
διατάξεισ των άρκρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων από τισ διατάξεισ του άρκρου 
121 του ίδιου νόμου, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43 παρ. 19 περ. α του ν. 4605/2019. 

17
 Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ άνω των ορίων, ι για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι το επιλζξει. Ρρβλ. 

άρκρο 65, παρ.6 του ν.4412/2016.  
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Β. Γεκνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν 19 

Ζ πξνθήξπμε θαη ην πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθαλ ζην Θεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ 

Κεηξψν Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ) 20.  

Ρν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε αθφκε θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ 
Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.21:  http://www.promitheus.gov.gr, φπνπ ε ζρεηηθή ειεθηξνληθή δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

ζηελ πιαηθφξκα ΔΠΖΓΖΠ έιαβε Ππζηεκηθφ Αχμνληα Αξηζκφ : 90309 

Ξξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) δεκνζηεχεηαη θαη ζηνλ Διιεληθφ Ρχπν 22 23 24 25, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 66 ηνπ Λ. 4412/2016 :  

Δθεκεξίδα ΞΑΡΟΗΓΑ, εκεξνκελία δεκνζίεπζεο Ξαξαζθεπή 31 Ηνπιίνπ 2020  . 

Ζ πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηεο παξαγξάθνπ 

4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 3861/2010, αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΓΔΗΑ)26  

Ζ Γηαθήξπμε ζα θαηαρσξεζεί ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε δηεχζπλζε (URL) 

:   www.venizeleio.gr  ζηελ δηαδξνκή : Λέα- Αλαθνηλψζεηο ► Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ. 

Γ. Έμνδα δεκνζηεχζεσλ 

Ζ δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Ρχπν βαξχλεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

 

1.7 Αξρέο εθαξκνδφκελεο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο  

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 

α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ,  ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη 

εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο 
ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην 

Ξαξάξηεκα Σ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη 
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 Άρκρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Θ προκιρυξθ περιλαμβάνει τισ πλθροφορίεσ που προβλζπονται ςτο Ραράρτθμα V του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ υπό τθ μορφι τυποποιθμζνου εντφπου (ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ ΙΙ : Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ του 
Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L296/1)  

19
 Άρκρο 66 Ν. 4412/2016. Θ παροφςα διακιρυξθ και οι προκθρφξεισ δεν δθμοςιεφονται ςε εκνικό επίπεδο, πριν από τθν 

θμερομθνία δθμοςίευςθσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ ΕΕ. Ωςτόςο, θ δθμοςίευςθ μπορεί να πραγματοποιείται ςε κάκε 
περίπτωςθ ςε εκνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν ζχουν ενθμερωκεί ςχετικά με τθ δθμοςίευςθ εντόσ 48 ωρϊν από τθ 
βεβαίωςθ παραλαβισ τθσ προκιρυξθσ/ γνωςτοποίθςθσ. Ρρβλ. άρκρο 66 του ν. 4412/2016.   

20
 Σφμφωνα με τα άρκρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και τθν ΥΑ 57654, όπωσ ιςχφουν. 

21
 Άρκρο 36 του ν. 4412/2016. 

22
 Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςε δφο οικονομικζσ εφθμερίδεσ ευρείασ κυκλοφορίασ που προβλζπεται ςτο 

άρκρο 4 του ΡΔ 118/2007  / άρκρο 5 του Ε.Κ.Ρ.Ο.Τ.Α. ζχει καταργθκεί από τθν 1
θ
 Ιανουαρίου 2018. Ρρβλ άρκρο 377§1 

περίπτ. (59 και 82) και άρκρο 379 §10 ν. 4412/2016 .  
23

 Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςε μία τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του ΡΔ 
118/2007/άρκρο 5 του ΕΚΡΟΤΑ, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 31/12/2020, οπότε και καταργείται. Ρρβλ. άρκρο 
377§1 περίπτ (59 και 82) και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016. 

24
 Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ ςε νομαρχιακζσ και τοπικζσ εφθμερίδεσ του Ν.3548/2007, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 

31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλζπε άρκρο 377§1 περίπτ (35) και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016. 
25

  Για τισ δθμοςιεφςεισ περιλιψεων διαγωνιςμϊν ςτον εκνικό τφπο, βλζπε και ΡΙΝΑΚΑ 1 «ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ 
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΡΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016», 2

Θ
 ΕΚΔΟΣΘ 13/7/2018, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αρχισ, ςτθ διαδρομι Ανακζτουςεσ 

Αρχζσ/Γενικζσ Οδθγίεσ/Υποςτθρικτικό Υλικό. 
26

  Για τθν καταχϊριςθ των δθμοςιεφςεων ςτο ΚΘΜΔΘΣ  και ςτα λοιπά θλεκτρονικά μζςα (πχ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, TED, ιςτοςελίδα α.α.), 
βλζπε ΡΙΝΑΚΑ 2 με τίτλο :  «ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΤΧΙΑ ΚΑΣΑΧΩΡΙΗ ΣΟ ΚΗΜΔΗ ΣΩΝ ΣΑΔΙΩΝ ΤΜΒΑΗ (ΑΡΘΡΟ 38§3 
Ν.4412/16) Ε ΤΝΔΤΑΜΟ ΜΕ ΑΝΑΡΣΗΗ Ε ΛΟΙΠΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΕΑ, ΒΙΒΛΙΑ Ι & ΙΙ» , ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αρχισ, ςτθ 
διαδρομι Ανακζτουςεσ Αρχζσ/Γενικζσ Οδθγίεσ/Υποςτθρικτικό Υλικό. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο 
δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο27  

β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, 

αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ 

γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ 

ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 

 

                                                           
27

 Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
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2. ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

2.1 Γεληθέο Ξιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

Ρα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο,28  είλαη ηα αθφινπζα: 

1. ε πξνθήξπμε ζχκβαζεο    16/2020 29]. ΑΓΑΚ 20PROC007117514 

2. Ρε κε αξηζκφ 2020/s 146-358762 (ΑΓΑΚ 20PROC007117193) Γεκνζίεπζε ηεο Ξξνθήξπμεο  ζχκβαζεο 

ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  

3. ην  Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο [ΔΔΔΠ]30  

4. Ζ παξνχζα δηαθήξπμε θαη ηα παξαξηήκαηά ηεο (ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ζρέδην εγγπεηηθήο επηζηνιήο, 

ζρέδην ζχκβαζεο, ζρέδην νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θιπ) 

5. ην ζρέδην ηεο ζχκβαζεο κε ηα Ξαξαξηήκαηά ηεο31  

 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Ξξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο Πχκβαζεο 

ιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη φιεο 

νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, εθηεινχληαη κε ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ 
Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ), ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο 

Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr32. 

2.1.3 Ξαξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Ρα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά,  ην αξγφηεξν 10 εκέξεο πξηλ ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη αληίζηνηρα, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο, ζηε 
ζρεηηθή ειεθηξνληθή δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηελ πιαηθφξκα ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, ε νπνία είλαη 

πξνζβάζηκε κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr. Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ 
πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλίζεσλ  ππνβάιινληαη απφ εγγεγξακκέλνπο  ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, 

δειαδή απφ εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη 
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 Ωσ «ζγγραφο διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ» ι «ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ», κατά τθν ζννοια τθσ περ. 14 τθσ παρ.1 του 
άρκρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάκε ζγγραφο το οποίο παρζχει ι ςτο οποίο παραπζμπει θ Α.Α. με ςκοπό να περιγράψει 
ι να προςδιορίςει ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ 
του άρκρου 63, τθσ προκαταρκτικισ προκιρυξθσ του άρκρου 62, αν χρθςιμοποιείται ωσ μζςο προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, 
των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, του περιγραφικοφ εγγράφου, των προτεινόμενων όρων τθσ ςφμβαςθσ, των υποδειγμάτων για 
τθν προςκόμιςθ των εγγράφων από τουσ υποψθφίουσ και τουσ προςφζροντεσ, των πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ γενικζσ και 
ειδικζσ υποχρεϊςεισ και τυχόν πρόςκετων εγγράφων. Επίςθσ, ςτθν ζννοια αυτι περιλαμβάνονται και θ διακιρυξθ ςτθν 
οποία αναφζρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι ςφναψθσ και εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που παρζχει θ ανακζτουςα αρχι δυνάμει τθσ παρ. 2 του άρκρου 67 και 
τθσ παρ. 2 του άρκρου 297, το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ μετά των παραρτθμάτων αυτισ και θ τεχνικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων 
που περιλαμβάνει και τισ εφαρμοςτζεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

29
 Ρρβ. άρκρο 122 του ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι, μζχρι τθν ζκδοςθ τυποποιθμζνου εντφπου προκιρυξθσ ςφμβαςθσ για 

ςυμβάςεισ κάτω των ορίων, οι ανακζτουςεσ αρχζσ, μποροφν να χρθςιμοποιοφν το αντίςτοιχο τυποποιθμζνο ζντυπο 
“Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ”, αντλϊντασ το από τθ διαδρομι  http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf 
και διαμορφϊνοντάσ το αναλόγωσ. 

30
 Για ςυμβάςεισ άνω των ορίων 

31
 Επιςθμαίνεται ότι, μετά τθν κατάργθςθ του άρκρου 2 παρ. 2 περ. ικ του π.δ/ τοσ 118/2007, το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ 

αποτελεί προαιρετικό ζγγραφο που δφναται να επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, ςτο πλαίςιο τθσ διακριτικισ 
ευχζρειασ τθσ Α.Α.  

32
 Επιλζγεται κατά κανόνα θ εκ του νόμου υποχρεωτικι χριςθ του ΕΣΘΔΘΣ για τθν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και 

τθν επικοινωνία. Οι επιλογζσ που ακολουκοφν αφοροφν περιπτϊςεισ που δεν είναι δυνατι εν όλω ι εν μζρει θ ελεφκερθ 
πλιρθσ άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, ςε περίπτωςθ που απαιτοφνται 
ειδικά εργαλεία, ςυςκευζσ ι μορφότυποι περιγράφονται ςτο ςθμείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόςβαςθσ των 
ενδιαφερομζνων. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf
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θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη απαξαίηεηα ην ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ είλαη ειεθηξνληθά 
ππνγεγξακκέλν33. Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε κε άιιν ηξφπν είηε ην 

ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη.  

[Ππκπιεξψλεηαη γηα ζπκβάζεηο  εθηηκψκελεο αμίαο άλσ ησλ νξίσλ:], 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε φινη νη 

ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ 
θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) φηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

έγθαηξα, δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ 
παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ, [Πε πεξίπησζε επηζπεπζκέλεο δηαδηθαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 
27 θαη ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 28, ε πξνζεζκία νξίδεηαη ζε ηέζζεξηο (4) εκέξεο] 

β) φηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο. 

Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ή ησλ αιιαγψλ. 

ηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ πξνεηνηκαζία 
θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ34. 

2.1.4 Γιψζζα 

Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Ρπρφλ ελζηάζεηο ή πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Νη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή 

ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη 

δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 

(Α΄188)35. Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα 

επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά 

λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν. 36.  

Ρα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο 
Σάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188).Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα 

ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο 
δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί 

ην έγγξαθν.37  

Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα -εηαηξηθά ή κε- κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν κπνξνχλ 

λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

Θάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη 
ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα38. 

2.1.5 Δγγπήζεηο39 

                                                           
33

 Ρρβλ τθν Υπουργικι Απόφαςθ με αρ. 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ 
υςτήματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,  ΦΕΚ Β΄1924/2017 (άρθρο 14) 

34
 Ρρβλ. άρκρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2  του ν. 4412/2016  

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

36
 Άρκρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016, , όπωσ τροποποιικθκε από τθν παρ. 8 περ. α του άρκρου 43 του ν. 4605/2019. 

37
 Ρρβλ. άρκρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε  από τθν παρ. 7, περίπτωςθ α, υποπερίπτωςθ αβ του άρκρου 

43 του ν. 4605/2019. 
38

 Με τθν επιφφλαξθ τθσ εν όλω ι εν μζρει ςφνταξθσ των εγγράφων ςε άλλθ γλϊςςα 
39

 Ρρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρκρου 72 ν. 4412/2016 ϋ 
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Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.2 θαη 4.1. εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή 
ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα ή αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ β΄ θαη γ΄ ηεο παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4364/ 2016 (Α΄13)40, πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ 

Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο ΠΓΠ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, 
ην δηθαίσκα απηφ. Κπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Ρ.Α.Α. - Ρ.Κ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε 

γξακκάηην ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ 
πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ 

θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε 

ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη’ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο 

ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ. 

Νη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, β) ηνλ 

εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ 

θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Κ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ 
ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο 

ηεο έλσζεο),  δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο 
παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, 

ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο 
δηαθήξπμεο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία  ππνβνιήο πξνζθνξψλ41, ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν 

ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο 

εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν 
απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ 

ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  

πνδείγκαηα εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ επηζπλάπηνληαη ζην Ξαξάξηεκα VIII ηεο παξνχζαο.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ 

εγθπξφηεηά ηνπο. 

2.2 Γηθαίσκα Ππκκεηνρήο - Θξηηήξηα Ξνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα 

θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.), 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΠΓΠ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε 
θαιχπηεηαη απφ ηα Ξαξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε 

Ξξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ Ππκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη 
δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.42 

2. Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη 
λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή43 γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο 44.  

                                                           
40

  Ρρβλ.  άρκρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Αϋ 5/17.1.2017), κακϊσ και  άρκρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018  (ΦΕΚ Αϋ 93/31.5.2018), 
41

 Ρρβλ. άρκρο 72 παρ. 4 περ. θ του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017. 
42

 Στον βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 
Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι A.A. 
επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν 
λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ τθσ Ζνωςθσ. 

43
 Ρρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 
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3. Πηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη 
έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.45   

2.2.2 Δγγχεζε ζπκκεηνρήο46 

2.2.2.1. Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη απφ ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο),  εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο 47, πνζνχ  6287,50 € 

επξψ (έμη ρηιηάδεο δηαθφζηα νγδφληα επηά επξψ θαη πελήληα ιεπηά ) 48. (αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο) γηα ην 
ζχλνιν ησλ ηκεκάησλ ηεο δηαθήξπμεο . 

 

Για το Τμιμα 1 : «ΙΑΤΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ: ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ» εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ αξίασ 1953,00€.   

Για το Τμιμα 2: «ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝ-ΙΝΓΗΘΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ: ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΑ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΑ-ΠΠΘΔΔΠ» 
εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ αξίασ 288,00€.   

Για το Τμιμα 3: «ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ: ΔΞΗΞΙΑ ΓΟΑΦΔΗΥΛ ΓΥΚΑΡΗΥΛ-ΘΑΘΗΠΚΑΡΑ» εγγυθτικι 
επιςτολι ςυμμετοχισ αξίασ 1520,30€.   

Για το Τμιμα 4: «ΙΝΗΞΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ: ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ» εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ 
αξίασ 1570,80€.   

Για το Τμιμα 5: «ΙΝΗΞΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ: ΓΗΔΗΛΖ-ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑ ΘΡΗΟΗΥΛ» εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ αξίασ 955,40€.   

Ν πξνζθέξσλ ππνρξενχηαη λα εθδψζεη εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πξνυπνινγηζκνχ  αληίζηνηρν ηνπ 
πξνζθεξφκελνπ είδνπο  ή ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ  πξνζθεξφκελσλ εηδψλ.   

Ρν πφδεηγκα ηεο  Δγγπεηηθήο ζπκκεηνρήο βξίζθεηαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ VIII ηεο δηαθήξπμεο. 

 

ΠΣΔΓΗΝ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

 

Πηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε 

εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ 

ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνχζαο, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Ζ αλαζέηνπζα 
αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, 

ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. 

2.2.2.2. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο 
εθηέιεζεο.  
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 Ππου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μποροφν να διευκρινίηουν ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τον τρόπο με τον οποίο οι ενϊςεισ 
οικονομικϊν φορζων κα πρζπει να πλθροφν τισ απαιτιςεισ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ ι τεχνικισ και 
επαγγελματικισ ικανότθτασ κατά τα άρκρα 75, 76 και 77, εφόςον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικοφσ λόγουσ και είναι 
ςφμφωνο με τθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ  (πρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016). 

45
 Ρρβλ. Άρκρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

46
 Ρρβλ παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρκρου 72 του ν.4412/2016. 

47
 Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 

υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, του/των προςφερομζνου/ων τμιματοσ/τμθμάτων (Ρρβλ. άρκρο 72 
παρ. 1α ν. 4412/2016). 

 48
       Το ποςοςτό τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, με 

ανάλογθ ςτρογγυλοποίθςθ, μθ ςυνυπολογιηομζνων των δικαιωμάτων προαίρεςθσ και παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ, (άρκρο 72 
παρ. 1 περ. α εδάφιο πρϊτο του ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 5α του άρκρου 43 ν. 4605/2019 (Α’ 52)).   
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Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα 
ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/201649. 

2.2.2.3. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 2.2.3 έσο 2.2.8, δελ 
πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

2.2.3 Ιφγνη απνθιεηζκνχ50  

Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) νηθνλνκηθφο 

θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή 
ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 

αθφινπζνπο ιφγνπο: 

2.2.3.1.  ηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε51 θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο 

ιφγνπο:  

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 
2008/841/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 24εο Νθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ 

εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),  

β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία 

ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 
25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ 

ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, 

ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,  

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 
2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, 

αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 
2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή 

ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,  

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο 

νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Νδεγίαο 2005/60/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο 
Νθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 

ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), 

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Νδεγίαο 

2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη 
ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε 

νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215). 

                                                           
49

 Ρρβ. άρκρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε  με τθν περ. 4 του άρκρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171) ) και 
τθν παρ. 5 περ. β, γ και δ του άρκρου 43 του ν. 4605/2019 (Α’ 52). 

50
 Ρρβλ άρκρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017. 

51
 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.  

 Ειδικότερα, επιςθμαίνεται ότι:  
 α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων, θ αναφορά ςτο ΕΕΕΣ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ” νοείται, δεδομζνθσ τθσ 

ωσ άνω νομοκετικισ μεταβολισ, ωσ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα 
ςτο Μζροσ ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ,  

 β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων, οι ανακζτουςεσ αρχζσ πρζπει να προςαρμόηουν το ςχετικό πεδίο του Μζρουσ ΙΙΙ.Α του 
ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί τθσ αναφοράσ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, δεδομζνθσ τθσ ωσ άνω νομοκετικισ 
μεταβολισ, να κζτουν τθ φράςθ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτο 
ΤΕΥΔ αφορά, ομοίωσ, μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ. 
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Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ακεηάθιεηε 
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ.  

Πηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη 
ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (IKE), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά  ζηνπο 

δηαρεηξηζηέο. 

Πηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ζηνλ 

Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν, θαζψο θαη ζε φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

Πηηο πεξηπηψζεηο Ππλεηαηξηζκψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
Ππκβνπιίνπ 52 . 

Πε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ αθνξά 
ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (α) έσο (ζη) ε θαηά ηα αλσηέξσ, πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε 

ακεηάθιεηε απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε 
απφθαζε.  

2.2.3.2. Πηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) φηαλ ν  νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε 
ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο  ή ηελ εζληθή 

λνκνζεζία ή/θαη   

β) φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν  νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 
αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο 
ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή 

αζθάιηζε. 

Γελ απνθιείεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο 
θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ 

δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή 
ηνπο.53 

ή/θαη 

γ) ε Αλαζέηνπζα Αξρή  γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη έρνπλ επηβιεζεί ζε βάξνο 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο: αα) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά 
φξγαλα ηνπ Πψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, 

ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή 
«πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή 

ββ) δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ Πψκαηνο Δπηζεψξεζεο 

Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο 
πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Νη ππφ αα΄ θαη ββ΄ θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ 

απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ. 54 

2.2.3.3 Γηαηεξείηαη γηα ιφγνπο αξίζκεζεο. 
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 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 τελευταία δφο εδάφια του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 107 περ. 7 του ν. 
4497/2017 

53
 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα    

περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων) ςτο τυποποιθμζνο 
ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016.  

54
 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 2 περίπτωςθ γ του ν. 4412/2016 , θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 39 του ν. 4488/2017. 
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2.2.3.4. Απνθιείεηαη 55 απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, νηθνλνκηθφο 
θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο 56:  

(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016 57,  

(β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ 
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε 
αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ 

αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ 
θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα 

ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο,58  

(γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε 

ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ,  

δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4412/2016 δελ 
κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  

(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 
θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ λ. 

4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  

(ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο 

ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο 
ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,  

(δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη 
γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη 

απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη 

θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο,  

(ε) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 

λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα 

επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,  

(ζ) εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη, κε θαηάιιεια κέζα φηη έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ 

επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ.  

 

                                                           
55

 Οι λόγοι τθσ παραγράφου 4 αποτελοφν δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 
Κατά ςυνζπεια, θ Α.Α. δφναται να επιλζξει ζναν, περιςςότερουσ, όλουσ ι ενδεχομζνωσ και κανζναν από τουσ λόγουσ 
αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, 
ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ (πρβλ. αιτιολογικι ζκκεςθ νόμου 4412/2016 - άρκρο 73 παρ. 
4). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι θ επιλογι από τθν Α.Α. λόγου/ων αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4 διαμορφϊνει αντιςτοίχωσ τισ 
επιλογζσ τθσ ςτα ςχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του ΤΕΥΔ (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), 
κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. 

56
  Ειδικά για τουσ δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ πρβλ. τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 20 τθσ Αρχισ (ΑΔΑ: ΩΞ3ΟΞΤΒ-95) 

 
57

 Θ ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικοφ φορζα κατά τθν ζννοια τθσ 
περίπτωςθσ κϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73. Ρρβλ. άρκρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το 
άρκρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017. 

58
 Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι ςτο 

Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2.  
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Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (α) έσο (ζ)  ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε 
απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ζρεηηθνχ γεγνλφηνο. 59 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κηα εθ ησλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 
απνδεδεηγκέλα ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο. 

2.2.3.5. Γηαηεξείηαη γηα ιφγνπο αξίζκεζεο60. 

2.2.3.6. Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ ηνπ, είηε 
πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο  

2.2.3.7. Νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 
2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)61 θαη 2.2.3.4 κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ 

έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ 

(απηνθάζαξζε). Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Ρα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε 

ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. 
Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. 

Νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε 
εζληθφ επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί 

λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ 

απφθαζε 62. 

2.2.3.8. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 
4412/2016 63. 

2.2.3.9. Νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 74 

ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία 
ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 

Θξηηήξηα Δπηινγήο64  

2.2.4 Θαηαιιειφηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο65  

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απαηηείηαη λα 
αζθνχλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο.  

                                                           
59

 Ρρβλ. παράγραφο 10 του άρκρου 73 ν.4412/2016, θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.Επίςθσ, 
πρβλ. υπ’ αρικμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 ζγγραφο τθσ Αρχισ (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) ςχετικά με τθν απόφαςθ ΔΕΕ τθσ 24 

Οκτωβρίου 2018 ςτθν υπόκεςθ C-124/2017.  
60

 Ο λόγοσ αποκλειςμοφ τθσ παρ. 2.2.3.5 τίκεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ μόνο εφόςον θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ υπό ανάκεςθ 
ςφμβαςθσ υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίσ ΦΡΑ. Κατά το ςτάδιο τθσ υποβολισ τθσ προςφοράσ θ μθ ςυνδρομι του 
ανωτζρω εκνικοφ λόγου αποκλειςμοφ δθλϊνεται ςτο αντίςτοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ *αμιγϊσ εκνικοί λόγοι αποκλειςμοφ+ 

61
 Ρρβλ. παράγραφο 1 του άρκρου 74 ν.4412/2016, θ οποία τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017. 

62
 Ρρβλ παρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016.   

63
  Ρρβλ. απόφαςθ υπ’ αρικμ. 50844 (ΦΕΚ 279 τεφχοσ ΥΟΔΔ, 17-05-2018), με τθν οποία ζχει ςυςτακεί και ςυγκροτθκεί θ 

επιτροπι τθσ παρ 9 του άρκρου 73 του ν.4412/2016.  
64

 Επιςθμαίνεται ότι όλα τα κριτιρια επιλογισ είναι προαιρετικά, τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ κατά τθν κρίςθ και τθ 
διακριτικι ευχζρεια τθσ A.A. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 
75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι οι A.A. μποροφν να επιβάλλουν ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ ωσ 
απαιτιςεισ ςυμμετοχισ μόνο τα κριτιρια που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Ζχουν τθ δυνατότθτα, 
κατά ςυνζπεια, να επιλζξουν ζνα, περιςςότερα ι όλα ενδεχομζνωσ τα ωσ άνω κριτιρια επιλογισ, ςυνεκτιμϊντασ τα 
ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι 
πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ.  

65
 Ρρβλ άρκρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016. 
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Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη 
εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο 

ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Ξαξάξηεκα XI ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ 

λ. 4412/2016.  

Πηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ 

Σψξνπ (Δ.Ν.Σ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξήζεη ζηε ΠΓΠ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ 
πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα 

δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά 

ή εκπνξηθά κεηξψα.  

Νη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Βηνηερληθφ ή 

Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην ή ζην Κεηξψν Θαηαζθεπαζηψλ Ακπληηθνχ ιηθνχ 66. 

 

2.2.5 Νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα67  

ζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη68 λα δειψλνπλ γεληθφ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ ησλ ηξηψλ (3) 

ηειεπηαίσλ εηψλ, ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ηελ εθηηκψκελε αμία ηνπ/ησλ πξνζθεξφκελνπ/σλ ηκεκάησλ  ηεο 
ζχκβαζεο ρσξίο Φ.Ξ.Α. θαη αλαιπηηθφηεξα: 

Για το Τμιμα 1 : «ΙΑΤΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ: ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ»  γεληθφ εηήζην θχθιν 

εξγαζηψλ ηνπιάρηζηνλ ίζν κε 97.650,00€ /έηνο ρσξίο Φ.Ξ.Α. 

Για το Τμιμα 2: «ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝ-ΙΝΓΗΘΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ: ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΑ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΑ-ΠΠΘΔΔΠ» 
γεληθφ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ ηνπιάρηζηνλ ίζν κε 14400,00€/έηνο  ρσξίο Φ.Ξ.Α. 

Για το Τμιμα 3: «ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ: ΔΞΗΞΙΑ ΓΟΑΦΔΗΥΛ ΓΥΚΑΡΗΥΛ-ΘΑΘΗΠΚΑΡΑ γεληθφ 

εηήζην θχθιν εξγαζηψλ ηνπιάρηζηνλ ίζν κε 76015,00€/έηνο  ρσξίο Φ.Ξ.Α. 

Για το Τμιμα 4: «ΙΝΗΞΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ: ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ» γεληθφ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ 

ηνπιάρηζηνλ ίζν κε 78540,00€/έηνο  ρσξίο Φ.Ξ.Α. 

Για το Τμιμα 5: «ΙΝΗΞΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ: ΓΗΔΗΛΖ-ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑ ΘΡΗΟΗΥΛ» γεληθφ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ 

ηνπιάρηζηνλ ίζν κε 47770,00€/έηνο  ρσξίο Φ.Ξ.Α. 

Ν πξνζθέξσλ ππνρξενχηαη λα εθδψζεη εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πξνυπνινγηζκνχ  αληίζηνηρν ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ είδνπο  ή ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ  πξνζθεξφκελσλ εηδψλ.   

Πε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ (γεληθφ) δελ είλαη δηαζέζηκεο γηα νιφθιεξε 

ηελ απαηηνχκελε πεξίνδν, πξέπεη λα αλαθεξζεί ε εκεξνκελία πνπ ηδξχζεθε ή άξρηζε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ 

ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 
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 Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. 
67

 Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μποροφν να επιλζξουν ζνα ι περιςςότερα από τα κριτιρια που αναφζρονται 
ςτο παρόν άρκρο και να διαμορφϊςουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του Τ.Ε.Υ.Δ. (για 
τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), ςφμφωνα με το άρκρο 2.2.9.1, κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. 
Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφϊςουν το παρόν άρκρο είτε 
απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ, τα 
οποία πρζπει να καλφπτουν οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ με αναφορά ςε ςυγκεκριμζνα μεγζκθ (π.χ. κφκλοσ 
εργαςιϊν 200.000 ευρϊ τα 3 τελευταία ζτθ), είτε ηθτϊντασ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ 
πλθροφορίεσ αναφζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν οποία κα αξιολογιςουν τισ πλθροφορίεσ αυτζσ. 

 Ρρβλ. και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικήσ επιλογήσ δημοςίων ςυμβάςεων και ζλεγχοσ 
καταλληλόλητασ: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ 
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τθν Ενότθτα IΙΙ, όπου παρατίκενται ςχετικά  παραδείγματα. 

68
 Ππωσ υποςθμείωςθ ανωτζρω. 





                                                                      ΔΙΑΚΘΥΞΘ   16/2020 

 

 Σελίδα 26                                     

2.2.6 Ρερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα69  

ζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη70  

Λα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ επίζεκα ηλζηηηνχηα ειέγρνπ πνηφηεηαο ή ππεξεζίεο 
αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, κε ηα νπνία (πηζηνπνηεηηθά) βεβαηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ πξντφλησλ, 

επαιεζεπφκελε κε παξαπνκπέο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαζψο 
θαη ην θχιιν ζπκκφξθσζεο.  

Λα δνζνχλ βεβαηψζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ, απφ ηηο νπνίεο λα θαίλεηαη φηη ν πξνκεζεπηήο είλαη 

εμνπζηνδνηεκέλνο σο πξνο ηελ παξνρή πιήξνπο ηερληθήο θαη επηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο θαη φηη επαξθήο 
αξηζκφο ζηειερψλ ηνπ Ξξνκεζεπηή έρνπλ εθπαηδεπηεί απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο ηνπ πξντφληνο. 

2.2.7 Ξξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο71  

- Πε πεξίπησζε πνπ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθψλ εθδηδφκελσλ 

απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκνξθψλεηαη κε νξηζκέλα 

πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, 
νη νηθνλνκηθνί θνξείο παξαπέκπνληαη ζε ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηα νπνία βαζίδνληαη ζηε ζρεηηθή 

ζεηξά επξσπατθψλ πξνηχπσλ θαη έρνπλ πηζηνπνηεζεί απφ δηαπηζηεπκέλνπο νξγαληζκνχο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή 
αλαγλσξίδεη ηζνδχλακα πηζηνπνηεηηθά απφ νξγαληζκνχο εδξεχνληεο ζε άιια θξάηε - κέιε. Δπίζεο, θάλεη 

δεθηά άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηζνδχλακα κέηξα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, εθφζνλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζεη ηα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά εληφο ησλ ζρεηηθψλ πξνζεζκηψλ γηα ιφγνπο 

γηα ηνπο νπνίνπο δελ επζχλεηαη ν ίδηνο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνδεηθλχεη φηη ηα 

πξνηεηλφκελα κέηξα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πιεξνχλ ηα απαηηνχκελν πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. 

- Πε πεξίπησζε πνπ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απαηηείηαη ε ππνβνιή πηζηνπνηεηηθψλ εθδηδνκέλσλ απφ 

αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ λα βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκνξθψλεηαη κε ζπγθεθξηκέλα 
ζπζηήκαηα ή πξφηππα  φζνλ αθνξά ηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε, ηφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο 

παξαπέκπνληαη ζην ζχζηεκα νηθνινγηθήο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ (EMAS) ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζε άιια 

ζπζηήκαηα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 45 ηνπ Θαλνληζκνχ 
(ΔΘ) αξηζκ. 1221/2009 ή ζε άιια πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο βαζηδφκελα ζε αληίζηνηρα επξσπατθά 

ή δηεζλή πξφηππα πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ δηαπηζηεπκέλνπο νξγαληζκνχο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή αλαγλσξίδεη 
ηζνδχλακα πηζηνπνηεηηθά απφ νξγαληζκνχο εδξεχνληεο ζε άιια θξάηε - κέιε. 
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 Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Πςον αφορά τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, οι Α.Α. μποροφν να επιβάλλουν 
απαιτιςεισ που να εξαςφαλίηουν ότι οι οικονομικοί φορείσ διακζτουν τουσ αναγκαίουσ ανκρϊπινουσ και τεχνικοφσ πόρουσ 
και τθν εμπειρία για να εκτελζςουν τθ ςφμβαςθ ςε κατάλλθλο επίπεδο ποιότθτασ. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτοφν ειδικότερα 
από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, να διακζτουν ικανοποιθτικό επίπεδο εμπειρίασ, αποδεικνυόμενο με κατάλλθλεσ ςυςτάςεισ 
από ςυμβάςεισ που ζχουν εκτελεςτεί κατά το παρελκόν. Μια Α.Α. μπορεί να κεωρεί ότι ζνασ οικονομικόσ φορζασ δεν 
διακζτει τισ απαιτοφμενεσ επαγγελματικζσ ικανότθτεσ εάν διαπιςτϊςει ότι αυτόσ ζχει ςυγκρουόμενα ςυμφζροντα που 
ενδζχεται να επθρεάςουν αρνθτικά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  
Οι Α.Α. μποροφν να επιλζξουν ζνα ι περιςςότερα από τα κριτιρια που αναφζρονται ςτο παρόν άρκρο και να 
διαμορφϊςουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των 
ορίων), κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι 
υποχρεωτικό) να διαμορφϊςουν το παρόν άρκρο είτε απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα 
τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ, τα οποία πρζπει να καλφπτουν οι οικονομικοί φορείσ με αναφορά ςε ςυγκεκριμζνα 
μεγζκθ (π.χ. τουλάχιςτον ......... ςυναφείσ παραδόςεισ τα 3 τελευταία ζτθ) κατά τρόπο αντικειμενικό, διαφανι χωρίσ να 
ειςάγουν διακρίςεισ ςε βάροσ των ςυμμετεχόντων είτε ηθτϊντασ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ 
πλθροφορίεσ αναφζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν οποία κα αξιολογιςουν τισ πλθροφορίεσ αυτζσ. Ρρβλ. και τθν 
Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικήσ επιλογήσ δημοςίων ςυμβάςεων και ζλεγχοσ καταλληλόtητασ: 
ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)  και 
ειδικότερα τθν Ενότθτα IV παρ. 1, όπου παρατίκενται ςχετικά  παραδείγματα. 

70
 Ππωσ υποςθμείωςθ ανωτζρω. 

71
 Επιςθμαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ιτοι τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, κατά τθν κρίςθ και τθ διακριτικι 

ευχζρεια τθσ Α.Α. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 82 ν. 
4412/2016). 
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ηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηεθκεξησκέλα δελ έρεη πξφζβαζε ζηα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά ή δελ έρεη ηε 
δπλαηφηεηα λα ηα απνθηήζεη εληφο ησλ ζρεηηθψλ πξνζεζκηψλ, γηα ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ επζχλεηαη ν 

ίδηνο, ε αλαζέηνπζα αξρή απνδέρεηαη επίζεο άιια απνδεηθηηθά κέζα κέηξσλ πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ελδηαθεξφκελνο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνδεηθλχεη φηη ηα ζπγθεθξηκέλα κέηξα είλαη 
ηζνδχλακα κε εθείλα πνπ απαηηνχληαη βάζεη ηνπ εθαξκνζηένπ ζπζηήκαηνο ή ηνπ πξνηχπνπ πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο. 

2.2.8 Πηήξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξίησλ  

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ, φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο 

(ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5) θαη ηα ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα (ηεο παξαγξάθνπ 
2.2.6), λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπο κε 

απηνχο72. Πηελ πεξίπησζε απηή, απνδεηθλχνπλ φηη ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο,  ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, κε 
ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδνληαη.  

Δηδηθά, φζνλ αθνξά ζηα θξηηήξηα επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη 

ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Κέξνπο ΗΗ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΣΗΗ ηνπ 
Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016 ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, 

κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, κφλν, εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο 
ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο73. 

ηαλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ απαηηνχκελε κε ηε δηαθήξπμε νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, νη  ελ ιφγσ 

νηθνλνκηθνί θνξείο θαη απηνί ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδνληαη είλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλνη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο 74. 

πφ ηνπο ίδηνπο φξνπο νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε ή άιισλ θνξέσλ 75. 

2.2.9 Θαλφλεο απφδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Ξξνθαηαξθηηθή απφδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ  

[Γηα ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ] Ξξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) 
δελ βξίζθνληαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα 

επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7 ηεο παξνχζεο, πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο 
πξνζθνξάο ηνπο σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 1 θαη 3 ηνπ λ. 

4412/2016 Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ), ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα 
Ξαξάξηεκα ΗΗΗ, ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986. Ρν 

ΔΔΔΠ 76 θαηαξηίδεηαη βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ  ηνπ Ξαξαξηήκαηνο 2 ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/7 

θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο  ηνπ 
Ξαξαξηήκαηνο 1.77  

                                                           
72

 Ρρβλ άρκρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ του/ των υπεργολάβων, ςτουσ 
οποίουσ προτίκενται να ανακζςουν τθν εκτζλεςθ τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ .  

73
 Ρρβλ άρκρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.   

74
 Θ απαίτθςθ αυτι τίκεται κατά τθν κρίςθ τθσ A.A., άλλωσ διαγράφεται.   

75
 Ρρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρκρου 78  ν. 4412/2016.   

76
 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουκα Μζρθ: Μζροσ Ι Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν 

ανακζτουςα αρχι, Μζροσ ΙΙ Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα, Μζροσ ΙΙΙ Κριτιρια αποκλειςμοφ, Μζροσ IV 
Κριτιρια Επιλογισ, Μζροσ VI Τελικζσ δθλϊςεισ.  

77
 Από τισ 2-5-2019, παρζχεται θ νζα θλεκτρονικι υπθρεςία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που 

προςφζρει τθ δυνατότθτα θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ). 
Μπορείτε να δείτε τθ ςχετικι ανακοίνωςθ ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ του ΕΣΘΔΘΣ www.promitheus.gov.gr Ρρβλ και το 
Διορκωτικό (Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ L 17/65 τθσ 23θσ Ιανουαρίου 2018) ςτον Εκτελεςτικό Κανονιςμό 
(ΕΕ) 2016/7 για τθν κακιζρωςθ του τυποποιθμζνου εντφπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Ρρομικειασ , με το οποίο 
επιλφκθκαν τα ςχετικά ηθτιματα ορολογίασ που υπιρχαν ςτο αρχικό επίςθμο ελλθνικό  κείμενο του Εκτελεςτικοφ 
Κανονιςμοφ, Μπορείτε να δείτε το ςχετικό Διορκωτικό ςτθν ακόλουκθ διαδρομι https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL             

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
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Ρν ΔΔΔΠ κπνξεί λα ππνγξάθεηαη έσο δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 
πξνζθνξψλ78 

Πε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα θπζηθά πξφζσπα είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 
απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, ππνβάιιεηαη έλα Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ), ην νπνίν 

είλαη δπλαηφ λα θέξεη κφλν ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα79 σο  
πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 2.2.3.1 ηεο παξνχζαο γηα ην ζχλνιν ησλ 

θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ.80  

Υο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ 

θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο 
εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 

ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

Πηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν 
Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ), ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο. 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα 81 82 

Α. Ρν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο, φπσο 

νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.1 έσο 2.2.8, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηελ 
ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζηηο 

πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 105 παξ. 3 πεξ. γ ηνπ λ. 4412/2016 83. 

Πηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ή έλσζε απηψλ ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ 
θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθφ 2.2.8. ηεο παξνχζαο, νη θνξείο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη 

ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη 
απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαηά 

πεξίπησζε (παξάγξαθνη 2.2. 5 θαη 2.2.6 ) 84. 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ θνξέα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη, 
εθφζνλ ν ηειεπηαίνο δελ πιεξνί ην ζρεηηθφ θξηηήξην επηινγήο ή γηα ηνλ νπνίν ζπληξέρνπλ ιφγνη 

απνθιεηζκνχ ησλ παξαγξάθσλ 2.2.3.1, 2.2.3.2 θαη 2.2.3.4 85. 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία, αλ θαη 

ζην κέηξν πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο 
πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο 

Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο εζληθφ κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο, 

ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο εγγξάθσλ ή ζχζηεκα πξνεπηινγήο. Ζ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε 
εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη  

[γηα ηηο ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ] ζην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ)  

                                                           
78     Ρρβλ. άρκρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019 (52

 
Α’). 

79
 Ρρβλ. άρκρο 79Α του ν. 4412/2016, το οποίο προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017. 

80
 Επιςθμαίνεται ότι θ ανωτζρω δυνατότθτα εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια του οικονομικοφ φορζα.  Εξακολουκεί να 

υφίςταται θ δυνατότθτα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που αναφζρονται ςτα τελευταία 
δφο εδάφια του άρκρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 

81
 Ρρβ. άρκρο 80 ν. 4412/2016  Επιςθμαίνεται, περαιτζρω ότι θ A.A. ηθτάει από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να προςκομίςουν 

μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μζςα που ανταποκρίνονται ςτουσ λόγουσ αποκλειςμοφ και ςτα κριτιρια επιλογισ που ζχει 
ορίςει ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8 τθσ παροφςασ. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτιςει ελάχιςτα επίπεδα χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ των οικονομικϊν φορζων, τότε δεν κα ηθτιςει οφτε τα αποδεικτικά μζςα τθσ παρ. Β.3 τθσ παροφςασ   

82
  Για τον χρόνο ζκδοςθσ και ιςχφοσ των αποδεικτικϊν μζςων, πρβλ και το με αρ πρωτ 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ : 66ΓΡΟΞΤΒ-Η9Κ) 

ζγγραφο τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ.  
83

 Ρρβλ άρκρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
84

 Ρρβλ άρκρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
85

 Θ αναφορά ςτθν παρ. 2.2.3.4 προβλζπεται εφόςον θ A.A. ορίςει ςτθ Διακιρυξθ ζναν, περιςςότερουσ ι όλουσ τουσ λόγουσ 
αποκλειςμοφ τθσ εν λόγω παραγράφου. Συμπλθρϊνεται αναλόγωσ  (πρβλ παρ. 1 άρκρο 78 ν. 4412/2016. 
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Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή πνπ έρεη 
αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά θαη απηά εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ 86. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη γίλνληαη απνδεθηέο: 

νη έλνξθεο βεβαηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί έσο ηξεηο (3) 
κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο,  

νη ππεχζπλεο δειψζεηο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή 
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 87. Πεκεηψλεηαη φηη δελ απαηηείηαη ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπο. 

Β. 1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 νη πξνζθέξνληεο 

νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά. 88 

α) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη 

απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή 
ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν 

πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ 

ππνβνιή ηνπ 89. 

Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 

επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 
ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηελ σο άλσ παξάγξαθν 2.2.3.1, 

β) γηα ηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.2 90 θαη 2.2.3.4 91 πεξίπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα 
αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, πνπ λα είλαη ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπ, άιισο, ζηελ 

                                                           
86

 Ρρβλ άρκρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
87

  Ρρβ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ 
του ν. 4605/2019. 

88
 Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε 

διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 
 1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων 

εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 
4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, 
ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων: 
 Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, 

υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί 
από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν 
κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ 
(APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ 
(βλ. και ςθμείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία ζχουν επικυρωκεί 

από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ 
α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν εγγράφων, 

εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.   
89

  Ρρβλ. παρ. 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι  προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7 περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ του ν. 
4605/2019. 

90
 Λαμβανομζνου υπόψθ του ςφντομου, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, χρόνου ιςχφοσ των πιςτοποιθτικϊν φορολογικισ και 

αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ που εκδίδονται από τουσ θμεδαποφσ φορείσ, οι οικονομικοί φορείσ μεριμνοφν να αποκτοφν 
εγκαίρωσ πιςτοποιθτικά, τα οποία να καλφπτουν και τον χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμζνου να τα υποβάλουν, εφόςον αναδειχκοφν προςωρινοί ανάδοχοι. Τα 
εν λόγω πιςτοποιθτικά υποβάλλονται μαηί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μζςα του άρκρου 22 από τον προςωρινό ανάδοχο, 
μζςω του υποςυςτιματοσ, ςτον φάκελο «δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου». 

91
 Εφόςον θ ανακζτουςα αρχι τθν επιλζξει ωσ λόγο αποκλειςμοφ. 
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πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ζε απηφ ρξφλνο ηζρχνο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ 
ππνβνιή ηνπ 92 . 

Δηδηθά γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.2 α., πέξαλ ηνπ σο άλσ πηζηνπνηεηηθνχ, ππνβάιιεηαη 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο φηη δελ έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη 
δεζκεπηηθή ηζρχ γηα ηελ αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα, ηα πηζηνπνηεηηθά φηη δελ ηεινχλ ππφ 

πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή φηη δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 

εμπγίαλζεο, εθδίδνληαη απφ ην αξκφδην Ξξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Ρν πηζηνπνηεηηθφ φηη 
ην λνκηθφ πξφζσπν δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε δηθαζηηθή απφθαζε εθδίδεηαη απφ ην νηθείν 

Ξξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ην δε πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε 
απφθαζε ησλ εηαίξσλ εθδίδεηαη απφ ην Γ.Δ.Κ.Ζ., ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, σο θάζε θνξά ηζρχνπλ. 

Ρα θπζηθά πξφζσπα (αηνκηθέο επηρεηξήζεηο) δελ πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεσο ζε εθθαζάξηζε.  

Ζ κε αλαζηνιή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, γηα ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο 
ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνχο θνξείο απνδεηθλχεηαη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ Δζφδσλ 93. 

γ) Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 2.2.3.2γ ηεο παξνχζαο, πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε 

Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Ππληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ Πρέζεσλ, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) 
κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ 94 απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ 

εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο 

ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο.  Κέρξη λα θαηαζηεί εθηθηή ε έθδνζε ηνπ αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθνχ, 
απηφ αληηθαζίζηαηαη απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ρσξίο λα απαηηείηαη επίζεκε δήισζε 

ηνπ ΠΔΞΔ ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ 95 

Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά ή φπνπ ην 

έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 

2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 πεξ. α’ θαη β’, θαζψο θαη ζηελ πεξ. β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4, ηα έγγξαθα ή ηα 
πηζηνπνηεηηθα κπνξεί λα αληηθαζίζηαληαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ 

πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή 
δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - 

κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

Νη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη 

δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά δελ 

θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 πεξ. α’ θαη β’, θαζψο 
θαη ζηελ πεξ. β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4. Νη επίζεκεο δειψζεηο θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο κέζσ ηνπ 

επηγξακκηθνχ απνζεηεξίνπ πηζηνπνηεηηθψλ (e-Certis) ηνπ άξζξνπ 81 ηνπ λ. 4412/2016. 

δ) Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4, ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ 

θνξέα φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν ιφγνη απνθιεηζκνχ. 

ε) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.5, δηθαηνινγεηηθά νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ 96, εθφζνλ ν πξνζσξηλφο 
αλάδνρνο είλαη αλψλπκε εηαηξία. [Δμαηξνχληαη ηεο ππνρξέσζεο απηήο νη εηαηξείεο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην 

Σξεκαηηζηήξην ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο θαη ππνβάιινπλ πεξί ηνχηνπ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ 
εθπξνζψπνπ ηνπο]: 

Δηδηθφηεξα ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιιεη πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο ηεο έδξαο, απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη κεηνρέο  είλαη νλνκαζηηθέο, ην νπνίν λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο 

                                                           
92

  Ρρβλ. παρ. 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7 περ. α υποπερίπτωςθ αδ’ του ν. 
4605/2019. 

93 Με εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ”, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet. 
94

      Ρρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ 
του ν. 4605/2019. 

95
  Ρρβ. άρκρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 46 περ. α’ του ν. 4605/2019.  

96
 Ρρβλ. άρκρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.   
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εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ,97 θαζψο θαη αλαιπηηθή θαηάζηαζε κε ηα ζηνηρεία ησλ κεηφρσλ ηεο 
εηαηξείαο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θάζε κεηφρνπ (κεηνρνιφγην), φπσο ηα ζηνηρεία απηά είλαη 

θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο, ην πνιχ ηξηάληα εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα 

ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. 

Δάλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είλαη αιινδαπή αλψλπκε εηαηξία, θαη εθφζνλ έρεη, θαηά ην δίθαην ηεο έδξαο ηεο, 

νλνκαζηηθέο κεηνρέο πξνζθνκίδεη πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο ηεο έδξαο, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη νη κεηνρέο είλαη νλνκαζηηθέο, αλαιπηηθή θαηάζηαζε κεηφρσλ, κε αξηζκφ ησλ κεηνρψλ ηνπ 

θάζε κεηφρνπ, φπσο ηα ζηνηρεία απηά είλαη θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο κε εκεξνκελία 

ην πνιχ 30 εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ή θάζε άιιν ζηνηρείν απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη ε νλνκαζηηθνπνίεζε κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ ησλ κεηνρψλ, πνπ έρεη ζπληειεζηεί ηηο ηειεπηαίεο 

30 (ηξηάληα) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο. 

Πε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, δειαδή εθφζνλ θαηά ην δίθαην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ηελ έδξα ηεο  δελ έρεη 

νλνκαζηηθέο κεηνρέο, ππνβάιιεη βεβαίσζε πεξί κε ππνρξέσζεο νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ απφ 

αξκφδηα αξρή, εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε, δηαθνξεηηθά πξνζθνκίδεη ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
δηαγσληδφκελνπ, έγθπξε θαη ελεκεξσκέλε θαηάζηαζε κεηφρσλ πνπ θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 1% ησλ κεηνρψλ 

θαη αλ δελ ηεξείηαη ηέηνηα θαηάζηαζε, ζρεηηθή θαηάζηαζε κεηφρσλ (κε 1%), ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία 
Γεληθή Ππλέιεπζε, αλ νη κέηνρνη απηνί είλαη γλσζηνί ζηελ εηαηξεία. Αλ δελ πξνζθνκηζζεί θαηάζηαζε θαηά ηα 

αλσηέξσ, ε εηαηξεία αηηηνινγεί ηνπο ιφγνπο πνπ νη κέηνρνη απηνί δελ ηεο είλαη γλσζηνί. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή δελ ππεηζέξρεηαη ζηελ θξίζε ηεο σο άλσ αηηηνινγίαο. Γχλαηαη, σζηφζν, λα  απνδείμεη ηε 

δπλαηφηεηα ππνβνιήο ηεο θαηάζηαζεο κεηφρσλ, θαη κφλν ζηελ πεξίπησζε απηή ε εηαηξεία απνθιείεηαη απφ 

ηελ παξνχζα δηαδηθαζία. 

Ξεξαηηέξσ, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ππνβάιιεηαη ε ππεχζπλε δήισζε ηεο θνηλήο απφθαζεο ησλ 

πνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ 
κεηξψσλ ηνπ λ. 3310/2005 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3414/2005» 98 θαη 

ζη) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.9. ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη δελ έρεη 

εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016. 

B. 2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε 

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή 
εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο 

κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή 
εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο XI ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνίν 

πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. Πηελ πεξίπησζε πνπ 

ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε 
βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε 

ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ 
επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο.99 

Νη  εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Βηνηερληθφ ή 

Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην ή ζην Κεηξψν Θαηαζθεπαζηψλ Ακπληηθνχ ιηθνχ 

Γηα ηελ απφδεημε άζθεζεο γεσξγηθνχ ή θηελνηξνθηθνχ επαγγέικαηνο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο απαηηνχλ 

ζρεηηθή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο, απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή αξρή Νξγαληζκνχ Ρνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο. 

                                                           
97

  Ρρβ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ 
του ν. 4605/2019. 

98
 Θ ΚΥΑ εκδόκθκε κατ’ εξουςιοδότθςθ του άρκρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.  

99
 Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ Α.Α. απαιτεί ςτθν εκάςτοτε διακιρυξθ, κατά 

περίπτωςθ, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ βεβαίωςθ εγγραφισ ςε ζνα από τα ςχετικά 
Επιμελθτιρια/ Μθτρϊα, κατά περίπτωςθ . 
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Δπηζεκαίλεηαη φηη, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ζηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4 (απφδεημε 
θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) γίλνληαη απνδεθηά, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί 

έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο,100 εθηφο αλ, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο 

δηαηάμεηο απηψλ, θέξνπλ ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ηζρχνο. 

Β.3. Γηα ηελ απφδεημε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5 νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ή απνζπάζκαηα νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζηελ 
πεξίπησζε πνπ ε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαηηείηαη απφ ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ 

είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 101 . Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, γηα βάζηκν ιφγν, δελ είλαη ζε 

ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά, κπνξεί λα απνδεηθλχεη ηελ νηθνλνκηθή θαη 
ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επάξθεηα κε νπνηνδήπνηε άιιν θαηάιιειν έγγξαθν.102 

Β.4. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6 νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ 
φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ φηη πιεξνί ην θξηηήξην επηινγήο 103 

Β.5. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπο κε πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.7 νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηα θαηάιιεια 
πηζηνπνηεηηθά / βεβαηψζεηο.104 

Β.6. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη λνκηθφ 
πξφζσπν θαη ππνρξενχηαη, θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, λα δειψλεη ηελ εθπξνζψπεζε θαη ηηο κεηαβνιέο ηεο 

ζε αξκφδηα αξρή (πρ ΓΔΚΖ), πξνζθνκίδεη ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο, ην νπνίν πξέπεη 
λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ 105.  Πηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηα 

θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, 

πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΘ, ζπγθξφηεζε Γ.Π. ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε 
ηε λνκηθή κνξθή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα), ζπλνδεπφκελα απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ 

φηη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο. 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη ησλ κεηαβνιψλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, εθφζνλ απηή πξνθχπηεη 

απφ πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο (πρ γεληθφ πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ΓΔΚΖ), αξθεί ε ππνβνιή απηνχ, εθφζνλ έρεη 

εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ. Πηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηα θαηά πεξίπησζε 
λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα λφκηκεο ζχζηαζεο θαη κεηαβνιψλ (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, 

αληίζηνηρα ΦΔΘ, θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα), ζπλνδεπφκελα απφ ππεχζπλε 
δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο. 

Νη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηα πξνβιεπφκελα, θαηά ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο 
εγθαηάζηαζεο, απνδεηθηηθά έγγξαθα, θαη εθφζνλ δελ πξνβιέπνληαη, ππεχζπλε δήισζε  ηνπ λφκηκνπ 

εθπξνζψπνπ, απφ ηελ νπνία απνδεηθλχνληαη ηα αλσηέξσ σο πξνο ηε λφκηκε ζχζηαζε, κεηαβνιέο θαη 

εθπξνζψπεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

Νη σο άλσ ππεχζπλεο δειψζεηο γίλνληαη απνδεθηέο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

                                                           
100

  Ρρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7 α ςθμείο αδ’ του ν. 
4605/2019. 

101
 Συμπλθρϊνεται από τθν Α.Α. με ζνα ι περιςςότερα από τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο Μζροσ I του 

Ραραρτιματοσ XII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ( π.χ. τραπεηικι βεβαίωςθ για τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα του 
οικονομικοφ φορζα (θμεδαποφ ι αλλοδαποφ) ι/ και αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων κλπ), τα οποία αντιςτοιχοφν, 
ςε κάκε περίπτωςθ, ςτα κριτιρια οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ που ζχει κζςει θ Α.Α. ςτο άρκρο 2.2.5. 

102
 Θ καταλλθλότθτα του προςκομιηόμενου από τον οικονομικό φορζα εγγράφου για τθν απόδειξθ τθσ χρθματοοικονομικισ του 

επάρκειασ εναπόκειται ςτθν κρίςθ τθσ Α.Α. (πρβλ. άρκρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016) 
103

 Συμπλθρϊνεται από τθν Α.Α. με ζνα ι περιςςότερα από τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο Μζροσ II του 
Ραραρτιματοσ XII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιςτοιχοφν, ςε κάκε περίπτωςθ, ςτα κριτιρια 
τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ που ζχει κζςει θ ανακζτουςα αρχι ςτο άρκρο 2.2.6. 

104
 Εφόςον θ Α.Α. ζχει απαιτιςει τθ ςυμμόρφωςθ των οικονομικϊν φορζων με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ι/και πρότυπα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7, τότε μόνο ςυμπλθρϊνεται θ παροφςα παράγραφοσ, ςφμφωνα με τα 
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 82 ν. 4412/2016, άλλωσ διαγράφεται. 

105
  Ρρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ 

του ν. 4605/2019.  
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Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζε  ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, φιεο νη 
ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ 

εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, 

ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ 
νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 

Β.7. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο 106 πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 
εθάζηνηε ηζρχνπζεο εζληθέο δηαηάμεηο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο VII ηνπ 

Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ 
εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ 

πηζηνπνίεζεο.  

Πηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε εγγξαθή ησλ ελ ιφγσ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ ιφγσ θαηάινγν.  

Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ή ην 
πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, ζπληζηά ηεθκήξην θαηαιιειφηεηαο φζνλ 

αθνξά ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθήο επηινγήο, ηηο νπνίεο θαιχπηεη ν επίζεκνο θαηάινγνο ή ην πηζηνπνηεηηθφ.  

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε 

ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο.  

Β.8. Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, θαηά 

πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε ηα 

εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016. 

Β.9. Πηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.8 γηα ηελ απφδεημε φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, 
πξνζθνκίδεη, ηδίσο, ζρεηηθή έγγξαθε δέζκεπζε ησλ θνξέσλ απηψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.107 

2.3 Θξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Θξηηήξην αλάζεζεο 108  

Θξηηήξην αλάζεζεο 109 ηεο Πχκβαζεο 110 είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν 

βάζεη ηηκήο 

2.4 Θαηάξηηζε - Ξεξηερφκελν Ξξνζθνξψλ 

2.4.1 Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην Ξαξάξηεκα II ηεο Γηαθήξπμεο, γηα ην 
ζχλνιν ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο ηεο πξνκήζεηαο αλά είδνο /ηκήκα.  

Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο 111. 

                                                           
106

 Ρρβλ άρκρο 83 ν. 4412/2016.  
107

 Ρρβλ. άρκρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Θ ωσ άνω δζςμευςθ κα μποροφςε να προκφπτει από ιδιωτικό ςυμφωνθτικό 
μεταξφ προςφζροντοσ και τρίτου, ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται, ι από οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο μζςο 

108
 Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ), παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296) 
109

 Τα κριτιρια ανάκεςθσ κα πρζπει να ςυνδζονται με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 8 του 
άρκρου 86 του ν. 4412/2016. Διαςφαλίηουν τθ δυνατότθτα αποτελεςματικοφ ανταγωνιςμοφ και ςυνοδεφονται από 
προδιαγραφζσ που επιτρζπουν τθν αποτελεςματικι επαλικευςθ των πλθροφοριϊν που παρζχονται από τουσ 
προςφζροντεσ, προκειμζνου να αξιολογείται ο βακμόσ ςυμμόρφωςισ τουσ προσ τα κριτιρια ανάκεςθσ. Εάν υπάρχουν 
αμφιβολίεσ, οι Α.Α. επαλθκεφουν αποτελεςματικά τθν ακρίβεια των πλθροφοριϊν και αποδείξεων, τισ οποίεσ παρζχουν οι 
προςφζροντεσ (παρ. 9 άρκρου 86). Ρρβλ και Κατευκυντιρια Οδθγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  

110
 Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ) παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296). 
111

      Για τθν ζννοια των εναλλακτικϊν προςφορϊν (και αντιπροςφορϊν) βλζπε ΕΣ Κλιμ. 7 Ρράξθ 14/2012. 
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Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ειεθηξνληθά 
είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο 

εμνπζηνδνηεκέλν. Πηελ πξνζθνξά, απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, 
θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο 112. 

2.4.2 Σξφλνο θαη Ρξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ  

2.4.2.1. Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα 

δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηνλ 
λ.4412/2016, ηδίσο άξζξα 36 θαη 37 θαη ηελ πνπξγηθή Απφθαζε αξηζκ. 56902/215 «Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο 

θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.)».113 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ εγθεθξηκέλε 

πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ εγθεθξηκέλν 

πηζηνπνηεηηθφ ην νπνίν ρνξεγήζεθε απφ έλαλ εγθεθξηκέλν πάξνρν ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο 
πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν εκπίζηεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ απφθαζε 2009/767/ΔΘ θαη ζχκθσλα κε 

ηα νξηδφκελα ζην Θαλνληζκφ (ΔΔ) 910/2014 θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο .Α. 56902/215 “Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη 
δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π)» (ΦΔΘ Β 

1924/02.06.2017) θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (ΔΠΖΓΖΠ- Γηαδηθηπαθή πχιε 
www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηελ δηαδηθαζία εγγξαθήο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ίδηαο .Α.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη, νη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο δελ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ππνγξάθνπλ ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινπλ κε ηελ  πξνζθνξά ηνπο, κε ρξήζε πξνεγκέλεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο, 
αιιά κπνξεί λα ηα απζεληηθνπνηνχλ κε νπνηνλδήπνηε άιιν πξφζθνξν ηξφπν, εθφζνλ ζηε ρψξα πξνέιεπζήο 

ηνπο δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε πξνεγκέλεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ. Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε αίηεζε ζπκκεηνρήο ζπλνδεχεηαη κε ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία 

δειψλεηαη φηη ζηελ ρψξα πξνέιεπζεο δελ πξνβιέπεηαη ε ρξήζε  πξνεγκέλεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο ή φηη 

ζηελ ρψξα πξνέιεπζεο δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε πξνεγκέλεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο γηα ηελ ζπκκεηνρή 
ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Ζ ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ θέξεη 

ππνγξαθή έσο θαη δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 114 

2.4.2.2. Ν ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο 

βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 
37 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην άξζξν 9 ηεο σο άλσ πνπξγηθήο Απφθαζεο. 

Κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο 

πξνζθνξάο ζην Πχζηεκα. Πε πεξηπηψζεηο ηερληθήο αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, ε αλαζέηνπζα αξρή 
ζα ξπζκίζεη ηα ηεο ζπλέρεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ζρεηηθή αλαθνίλσζή ηεο.115 

2.4.2.3. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα:  

(α) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο –Ρερληθή Ξξνζθνξά» ζηνλ νπνίν 

πεξηιακβάλνληαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή πξνζθνξά  ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηελ παξνχζα. 

(β) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.  

Απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζεκαίλνληαη κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα 116, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 21 ηνπ λ. 

4412/16 . Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο 

                                                           
112

 Άρκρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
113

 Συςχζτιςθ με άρκρο  (Γλϊςςα) και. (Επικοινωνία) τθσ διακιρυξθσ (ιδίωσ εφόςον κατϋεπιλογι τθσ Α.Α. εφαρμόηονται οι παρ. 
1 και 5 του άρκρου 22 του ν. 4412/2016). 

114
  Ρρβλ. άρκρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 8, υποπαρ.β του ν. 4605/2019 και 

τροποποιικθκε με το άρκρο 56 παρ. 2 και 3 ν. 4609/2019. 
115

 Ρρβλ. άρκρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
116

 Ρρβλ άρκρο 15, παρ. 1.2 τθσ προαναφερκείςασ υπουργικισ απόφαςθσ με αρικμ. 56902/215/2017.  
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ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ 
ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. 

Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδνο, ηηο πξνζθεξφκελεο 

πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 
αμηνιφγεζή ηεο. 

2.4.2.4. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπληάζζνπλ ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά ζπκπιεξψλνληαο ηηο 
αληίζηνηρεο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Πηελ ζπλέρεηα ην ζχζηεκα παξάγεη ηα ζρεηηθά 

ειεθηξνληθά αξρεία ηα νπνία ππνγξάθνληα ειεθηξνληθά θαη ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα.  Ρα 

ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ 
ειεθηξνληθνχ αξρείνπ pdf (ην νπνίν ζα ππνγξαθεί ειεθηξνληθά) πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. Πε αληίζεηε 

πεξίπησζε ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην 
ειεθηξνληθφ αξρείν pdf. Γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαη ε 

παξ. 2.4.3.2 ηεο παξνχζεο. Γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε 

θαη ε παξ. 2.4.4 ηεο παξνχζεο.  

2.4.2.5. Ν ρξήζηεο - νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ηνπο αλσηέξσ (ππν)θαθέινπο κέζσ ηνπ Ππζηήκαηνο, 

φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ: 

Ρα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηε δηαδηθαζία ππνβάιινληαη απφ 

απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείσλ ηχπνπ .pdf θαη εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί/παξαρζεί απφ ηνλ ίδην, 
θέξνπλ εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε 

εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο , κε ηελ επηθχιαμε ησλ 

αλαθεξζέλησλ ζηελ ηειεπηαία ππνπαξάγξαθν ηεο παξαγξάθνπ 2.4.2.1 ηνπ παξφληνο γηα ηνπο αιινδαπνχο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο. 

Απφ ην Πχζηεκα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε ππνβνιήο πξνζθνξάο, ε φπνηα απνζηέιιεηαη ζηνλ 
νηθνλνκηθφ θνξέα κε κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.  

Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ κε ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη ηδησηηθά έγγξαθα, απηά γίλνληαη απνδεθηά είηε θαηά 

ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4250/2014 (Α’ 94), είηε θαη ζε απιή θσηνηππία, εθφζνλ 
ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο θαη ε νπνία θέξεη ππνγξαθή 

κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.117 

Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ θαη 

δηθαηνινγεηηθψλ πξνζθνκίδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε 
κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο  πξνζθνξάο ηα νπνία απαηηείηαη λα 

πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 2 ηνπ λ. 2690/1999 

''Θψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο'', φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 2 ηνπ  λ. 
4250/2014. Ρέηνηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά είλαη, ελδεηθηηθά, ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ηα 

πξσηφηππα έγγξαθα ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ ηδησηηθνχο θνξείο θαη δελ θέξνπλ επηθχξσζε απφ 
δηθεγφξν, θαζψο θαη ηα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηε Πθξαγίδα ηεο Σάγεο (Apostille). Γελ πξνζθνκίδνληαη ζε 

έληππε κνξθή ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή, ηα ΦΔΘ, ηα ηερληθά 

θπιιάδηα θαη φζα πξνβιέπεηαη απφ ην λ. 4250/2014 φηη νη θνξείο ππνρξενχληαη λα απνδέρνληαη ζε 
αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ. 

Ζ  αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί  απφ πξνζθέξνληεο θαη ππνςήθηνπο ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν 
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ ζε έληππε κνξθή θαη ζε εχινγε πξνζεζκία φια ή 

                                                           
117

 Ρρβλ. άρκρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 8 περ. β’ του ν. 4605/2019 και 
τροποποιικθκε με το άρκρο 56 παρ. 4  του ν. 4609/2019

118
 Σε περίπτωςθ που, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, κρίνεται 

ςκόπιμο από τθν Α.Α. να προςκομιςτοφν ςτοιχεία πρόςφορα να αποδείξουν τθν οικονομικι προςφορά, ιδίωσ όταν αυτι 
περιλαμβάνει ανάλυςθ κόςτουσ, περιγράφεται ςτο περιεχόμενο του υποφακζλου οικονομικισ προςφοράσ και ο τρόποσ 
υποβολισ τουσ   
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νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία  πνπ έρνπλ ππνβάιεη ειεθηξνληθά,  φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή 
δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο.118 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πξνζθνκίδεηαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν) εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ 

εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. 

Ζ θαηάζεζε ησλ έληππσλ πξνζθνξψλ ζα γίλεηαη ζην Γξαθείν Ξξσηνθφιινπ ηνπ Γ.Λ. «ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ-

ΞΑΛΑΛΔΗΝ», Ιεσθ. Θλσζζνχ, εληφο ηξηψλ εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο 
πξνζθνξάο. 

2.4.3 Ξεξηερφκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο- Ρερληθή Ξξνζθνξά»  

[Ππκπιεξψλεηαη γηα ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ] 

2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο  

Ρα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία 
πεξηιακβάλνπλ 119:  

α) ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο (Δ.Δ.Δ.Π.), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 79 

ηνπ λ. 4412/2016  

Νη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ πξφηππν ΔΔΔΠ  ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί, ζε κνξθή αξρείσλ 

ηχπνπ XML θαη PDF, ζηε δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΠΖΓΖΠ θαη απνηειεί αλαπφζπαζην 
ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο (Ξαξάξηεκα III).  

β) ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 72 ηνπ Λ.4412/2016 θαη ηα άξζξα  2.1.5 θαη 
2.2.2 αληίζηνηρα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

γ) πεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, φπνπ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο λα δειψλεη φηη:  

Γελ ππάγεηαη ζηηο πξνυπνζέζεηο ηεο πεξίπησζεο γ) ηεο παξ. 2 ηνπ αξ. 73 ηνπ Λ. 4412/2016 πεξί 

απνθιεηζκνχ απφ δεκφζηεο ζπκβάζεηο θαη ρξεκαηνδνηήζεηο ιφγσ παξαβάζεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο  

Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο.  

Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ησλ νπνίσλ νη πξνζθέξνληεο 

έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε.  

Ρα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή.  

Ξαξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 
γηα αλαβνιή ή αθχξσζε – καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Ππκκεηέρεη ζε κηα κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ.  

Ρεξεί θαη ζα εμαθνινπζήζεη λα ηεξεί θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγεί, ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, 

πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα Σ ηνπ 

Ξξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.  

Γελ ζα ελεξγήζεη αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, αιιά 

θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγεί  

Ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ 
ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο.  

                                                           
118

 Σε περίπτωςθ που, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, κρίνεται ςκόπιμο από τθν Α.Α. να προςκομιςτοφν ςτοιχεία πρόςφορα 
να αποδείξουν τθν οικονομικι προςφορά, ιδίωσ όταν αυτι περιλαμβάνει ανάλυςθ κόςτουσ, περιγράφεται ςτο περιεχόμενο 
του υποφακζλου οικονομικισ προςφοράσ και ο τρόποσ υποβολισ τουσ   
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 Βλ. άρκρο 93 περ. α του ν. 4412/2016 
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Γεζκεχεηαη, θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, γηα ηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ κε 
αξ. 2016/679 Θαλνληζκνχ (ΔΔ) ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 

γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα.  

Tνλ Θσδηθφ Ξαξαηεξεηεξίνπ Ρηκψλ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ην πξνζθεξφκελν είδνο (εθφζνλ απηφ ππάγεηαη 

ζην Ξαξαηεξεηήξην Ρηκψλ ηεο Δπηηξνπήο Ξξνκεζεηψλ γείαο), δηαθνξεηηθά ζα δειψλεηαη ε κε ππαγσγή ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ είδνπο ζην Ξαξαηεξεηήξην Ρηκψλ. 

 

Πεκεηψλνληαη ηα αθφινπζα:  

1. Πχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ Λ. 4250/26-03-2014 (ΦΔΘ 74/Α/26-03-2014) ε αλσηέξσ ππεχζπλε 
δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75) θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα 

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ππνγξάθεηαη απφ 
ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ ππνςήθηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα κε ςεθηαθή ππνγξαθή θαη δελ απαηηείηαη ζρεηηθή 

ζεψξεζε.  

2. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πξνζθνκίδεηαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν) εληφο ηξηψλ (3) 

εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ελ ιφγσ ππνρξέσζε δελ ηζρχεη γηα ηηο 

εγγπήζεηο ειεθηξνληθήο έθδνζεο (π.ρ. εγγπήζεηο ηνπ Ρ.Κ.Δ.Γ.Δ.), νη νπνίεο θέξνπλ πξνεγκέλε ςεθηαθή 
ππνγξαθή.  

3. Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην ΔΔΔΠ/ΡΔΓ γηα θάζε 
νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.  

2.4.3.2  Ρερληθή πξνζθνξά 

H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ 
ηελ αλαζέηνπζα αξρή κε ην θεθάιαην “Απαηηήζεηο-Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο” ηνπ Ξαξαξηήκαηνο  II & IV ηεο 

Γηαθήξπμεο, πεξηγξάθνληαο αθξηβψο πψο νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη. 
Ξεξηιακβάλεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε θαηαιιειφηεηα ησλ 

πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην σο 
άλσ Ξαξάξηεκα120 121.  

Απαξαίηεην ζηνηρείν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα είλαη ην «θχιιν ζπκκφξθσζεο – ηεθκεξίσζεο» ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ , ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ζην νπνίν ζα 
απαληψληαη κία πξνο κία θαη κε ηελ ίδηα ζεηξά φιεο νη πξνδηαγξαθέο ηνπ Ξαξαξηήκαηνο  II ηεο παξνχζεο. 

Ξξνζθνξέο νη νπνίεο ζα απαληνχλ κνλνιεθηηθά, ρσξίο ηεθκεξίσζε θαη παξαπνκπέο ζα απνξξίπηνληαη 

Έηζη, ζηνλ (ππφ) θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο – Ρερληθή Ξξνζθνξά», ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά 

πιήξεο ηερληθή πεξηγξαθή ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζε πιήξε αληαπφθξηζε - παξαπνκπή (αλά είδνο κε 

αλαθνξά θαη ζηνλ θσδηθφ ηνπ) ηφζν κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, ε 
νπνία ζα θέξεη θαη ςεθηαθή ππνγξαθή. Ξξνο ηνχην ζπληάζζεηαη θαη ππνβάιιεηαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν 

ην ΦΙΙΝ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ (Ξαξάξηεκα IV) ηνπ Ξαξαξηήκαηνο II ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ (κφλν γηα ηα 
είδε γηα ηα νπνία ππνβάιιεηαη ε πξνζθνξά). 

Νη πξνζθέξνληεο λα δειψλνπλ ζηελ ηερληθή ηνπο πξνζθνξά ηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο πνπ 

πξνζθέξνπλ. Ν πξνζθέξσλ, εθφζνλ θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, πξέπεη λα δειψλεη ζηελ 
πξνζθνξά ηνπ, ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπάζεη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ, θαζψο 

θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο. Ξξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρεη ε αλσηέξσ δήισζε, ζα απνξξίπηεηαη 
σο απαξάδεθηε. ηαλ νη πξνζθέξνληεο δελ ζα θαηαζθεπάζνπλ νη ίδηνη ην ηειηθφ πξντφλ, ζε δηθή ηνπο 

επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ πξνζθνξά ηνπο δειψλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ νπνία ζα 
θαηαζθεπαζηεί ην πξνζθεξφκελν πξντφλ θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο. Δπίζεο, ζηελ πξνζθνξά ηνπο 

                                                           
120

 Ρρβλ άρκρο 94 του ν. 4412/2016, όπωσ αυτό τροποποιικθκε με τθν παρ. 9 του άρκρου 43 του ν. 4605/2019. 
121

 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθν τεχνικι καταλλθλότθτα των προςφερομζνων ειδϊν   
βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ τεχνικι προςφορά. Αναφζρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τυχόν 
προβλζπονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του προσ προμικεια αγακοφ, ςφμφωνα με Ραράρτθμα τθσ Διακιρυξθσ και τυχόν 
υπόδειγμα τεχνικισ προςφοράσ. 
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πξέπεη λα επηζπλάςνπλ θαη ππεχζπλε δήισζή ηνπο πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή φηη, ε θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ 
πξντφληνο ζα γίλεη απφ ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία αλήθεη ή ε νπνία εθκεηαιιεχεηαη νιηθά ή κεξηθά ηε κνλάδα 

θαηαζθεπήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη φηη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο απηήο ή ν επίζεκνο 

αληηπξφζσπφο ηεο έρεη απνδερζεί έλαληη ηνπο ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο, ζε πεξίπησζε 
θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ έγηλε ε απνδνρή. Ξξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρνπλ 

νη αλσηέξσ δειψζεηο ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Νη ππεχζπλεο δειψζεηο θέξνπλ ππνγξαθή κεηά ηελ 
έλαξμε δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

Κέζα ζηνλ (ππφ) θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο- Ρερληθή πξνζθνξά» ηνπνζεηνχληαη: 

Ρα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, πνπ ππνβάιινληαη κε ηελ πξνζθνξά, ηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη ζηελ 
παξάγξαθν 2.4.3.1. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

Ζ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ, ζηελ νπνία απαξαίηεηα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ην 
θχιιν ζπκκφξθσζεο  ηνπ Ξαξαξηήκαηνο IV θαη φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ Ξαξαξηήκαηνο II ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο αλαθέξνπλ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ ππφ κνξθή 
ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλνπλ 122. 

2.4.4 Ξεξηερφκελα Φαθέινπ «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» / Ρξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ. 

Ζ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ζπληάζζεηαη κε βάζε ην αλαγξαθφκελν ζηελ παξνχζα θξηηήξην αλάζεζεο,  φπσο 
νξίδεηαη θαησηέξσ θαη  ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ξαξάξηεκα VII ηεο δηαθήξπμεο.  

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ 
ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο123. 

Νη ηηκέο ππφθεηληαη ζηηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ λφκηκεο θξαηήζεηο.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ην εθάζηνηε πνζνζηφ Φ.Ξ.Α. επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηκήο ζα ππνινγίδεηαη απηφκαηα 

απφ ην ζχζηεκα.  

Νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ αλαπξνζαξκφδνληαη. 

Υο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΟΥ ή πνπ θαζνξίδεηαη  

ζρέζε ΔΟΥ πξνο μέλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο 
παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη γ) ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο πνπ 

θαζνξίδεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή 124 ζην θεθάιαην 1.3 (ΞΗΛΑΘΑΠ ΔΗΓΥΛ 
ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ) ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

Πηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα επηιέγεηαη κε ζαθήλεηα έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο πιεξσκήο πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ. (5.1) ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

2.4.5 Σξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ125   

Νη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα 12 κελψλ (365 
εκέξεο) απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Ξξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν απνξξίπηεηαη. 

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, 
πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην 
φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα. 

                                                           
122

 Βλ. άρκρο 58 του ν. 4412/2016. 
          

123
 Βλ παρ. 5 περ. αϋ του άρκρου 95 του ν. 4412/2016. 

124
 Βλ παρ. 4 του άρκρου 26 του ν. 4412/2016 

125
 Ρρβλ άρκρο 97 ν. 4412/2016 
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Κεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα 
απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, 

αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε 
ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο 

πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. Πηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο 
πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο. 

Πε πεξίπησζε πνπ ιήμεη ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ δεηεζεί παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο, ε 

αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, εθφζνλ ε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εμππεξεηεί ην 
δεκφζην ζπκθέξνλ, λα δεηήζεη εθ ησλ πζηέξσλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε 

δηαδηθαζία είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο είηε φρη.126 

2.4.6 Ιφγνη απφξξηςεο πξνζθνξψλ127 

H αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, 

απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά: 

α) ε νπνία δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη πην πάλσ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηηο παξαγξάθνπο 2.4.1 (Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.2. (Σξφλνο θαη ηξφπνο 
ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.3. (Ξεξηερφκελν θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηερληθήο πξνζθνξάο), 

2.4.4. (Ξεξηερφκελν θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ) , 2.4.5. (Σξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. (Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 3.2 

(Ξξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ) ηεο παξνχζαο,128  

β) ε νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή 
δηφξζσζε ή εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε 

θαη ηελ ζπκπιήξσζή ηεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο, 

γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο 

πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. 

ηεο παξνχζαο θαη ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016, 

δ) ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά,  

ε) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο. Ν 
πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 πεξ.γ ηεο παξνχζαο ( πεξ. γ΄ ηεο παξ. 4 

ηνπ άξζξνπ73 ηνπ λ. 4412/2016) θαη ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε θνηλά κέιε, θαζψο 
θαη ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο κέιε ελψζεσλ., 

δ) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε, 

ε) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο,  

ζ) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα ηεο παξνχζεο 

δηαθήξπμεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο. 

                                                           
126

  Ρρβλ. άρκρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019. 
127

 Άρκρο 91 του ν. 4412/2016 
128

 Ρρβλ άρκρα 92 ζωσ 97, το άρκρο 100 κακϊσ και τα άρκρα 102 ζωσ 104 του ν. 4412/16 
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3. ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ - ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ   

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ  

3.1.1 Ζιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ129 

Ρν πηζηνπνηεκέλν ζην ΔΠΖΓΖΠ, γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ  πξνζθνξψλ  αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο (Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ) 130,, πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ 
θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, αθνινπζψληαο ηα εμήο ζηάδηα: 

Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο-Ρερληθή Ξξνζθνξά» ηελ 7 

Πεπηεκβξίνπ 2020, Ζκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 10:30 π.κ. 

Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά», θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ 

ζα νξίζεη ε αλαζέηνπζα αξρή 

Κε ηελ απνζθξάγηζε ησλ σο άλσ θαθέισλ, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 3.1.2 ηεο 

παξνχζαο, θάζε πξνζθέξσλ  απνθηά πξφζβαζε ζηηο ινηπέο πξνζθνξέο θαη ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά 

ηνπο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ πηπρψλ εθείλσλ ηεο θάζε πξνζθνξάο, πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο 
εκπηζηεπηηθέο. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ζπκπιεξψζνπλ ή λα δηεπθξηλίζνπλ ηα 
έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ή λα δηεπθξηλίζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016. 

3.1.2 Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ 

Κεηά ηελ θαηά πεξίπησζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ 

αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην Πχζηεκα νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα 
ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ. 

Δηδηθφηεξα : 

 [Πε πεξίπησζε πνπ ην θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο αλεμαξηήησο πνζνχ:] 

α) ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα 
απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα 

κέιε ηνπ νξγάλνπ131. 

β) Πηε ζπλέρεηα ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε κφλν ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ 

ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε. Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη 
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ γηα ηελ απφξξηςε φζσλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηελ απνδνρή φζσλ 

ηερληθψλ πξνζθνξψλ αληίζηνηρα πιεξνχλ ηα αλσηέξσ. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κπνξεί λα ζπληάζζεηαη 

εληαίν πξαθηηθφ,  ην νπνίν θνηλνπνηείηαη απφ ην σο άλσ φξγαλν, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο 
«Δπηθνηλσλίαο», κφλν ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξνθεηκέλνπ ε ηειεπηαία λα νξίζεη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα 

απνζθξάγηζεο ηνπ (ππν)θαθέινπ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

γ) Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, απνζθξαγίδνληαη, θαηά ηελ 
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε νη  θάθεινη φισλ ησλ ππνβιεζεηζψλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ132. 

                                                           
129

 Βλ. ιδίωσ παρ. 6 του άρκρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ 
υςτήματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)» (άρθρο 16) 

130
  Επιςθμαίνεται ότι, ωσ προσ τισ προκεςμίεσ για τθν ολοκλιρωςθ των ενεργειϊν τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ 

ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο  άρκρο 221Α του ν. 4412/2016, το οποίο προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 28 του ν. 4605/19. 
131

 Ρρβλ και το άρκρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να       ζχουν              
εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ” 
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δ) Ρν αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ 
πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε θαη 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη 

αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο, ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε ηνπ 
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. Ρν ελ ιφγσ πξαθηηθφ θνηλνπνηείηαη απφ ην σο άλσ φξγαλν, κέζσ ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», ζηελ αλαζέηνπζα αξρή133 πξνο έγθξηζε. 

Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα 

αξρή απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ 

πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Πηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 88 θαη 89 λ. 

4412/2016. [Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εθηίκεζε θαη ηα ζρεηηθά αηηήκαηα πξνο ηνπο πξνζθέξνληεο γηα ηελ παξνρή 
εμεγήζεσλ ζρεηηθά κε ην αλ κία πξνζθνξά θαίλεηαη αζπλήζηζηα ρακειή ελαπφθεηληαη ζηελ θξίζε είηε ηεο 
Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνβιεζεηζψλ πξνζθνξψλ, είηε ηνπ απνθαηλνκέλνπ 
νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, θαηά ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο ηνπ πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. Πε 
θάζε πεξίπησζε ε θξίζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζρεηηθά κε ηηο αζπλήζηζηα ρακειέο πξνζθνξέο θαη ηελ 
απνδνρή ή φρη ησλ ζρεηηθψλ εμεγήζεσλ εθ κέξνπο ησλ πξνζθεξφλησλ ελζσκαηψλεηαη ζηελ σο θαησηέξσ 
εληαία απφθαζε] 

Πηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο.134  

[Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο θιήξσζεο ελζσκαηψλνληαη νκνίσο ζηελ σο θαησηέξσ εληαία 
απφθαζε] 

Πηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κηα απφθαζε, κε ηελ νπνία επηθπξψλνληαη ηα 
απνηειέζκαηα  φισλ ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ135 («Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο», «Ρερληθή Ξξνζθνξά» θαη 

«Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά»), ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο κέζσ ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΠΖΓΖΠ, καδί κε αληίγξαθν ησλ αληηζηνίρσλ 
πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ησλ σο άλσ ζηαδίσλ.136 

Θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 3.4 ηεο 
παξνχζαο. 

3.2 Ξξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ137 - Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνχ 

αλαδφρνπ 

Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ζρεηηθή ειεθηξνληθή  πξφζθιεζε 

κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ 
αλάδνρν»), θαη ηνλ θαιεί λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ 138 απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

ζρεηηθήο  έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο139 θαη ηα πξσηφηππα ή 

αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 74) φισλ ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ  πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.9.2. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, σο απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη γηα 
ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4 - 2.2.8  απηήο. 

Ρα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά, ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), ειεθηξνληθά 

κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε κνξθή αξρείσλ pdf θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ 

                                                                                                                                                                                                 
132

  Ρρβλ. άρκρο 100. παρ. 4, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43, παρ. 10, περ. α του ν.4605/2019. 
133

 μζςω του πιςτοποιθμζνου χριςτθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτο ςφςτθμα ΕΣΘΔΘΣ. 
134

 Βλ. άρκρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
135

 Ρρβλ. εδάφιο γ τθσ παρ. 4 του άρκρου 100, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017, όπωσ 
τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017 και αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 43, παρ. 10, περ. α του 
ν.4605/2019. 

136
  Ρρβλ. εδάφιο α τθσ παρ. 4 του άρκρου 100, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 4 του  άρκρου 33  του ν.4608/2019. 

137
 Βλ. άρκρο 103 του ν. 4412/2016. 

138
 Ρρβλ. άρκρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43, παρ. 12, περ. α του ν.4605/2019.    

139
 Ρρβλ. άρκρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017. 
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(3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ ηνπο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4250/2014 (Α’ 94). 
Δηδηθά ηα απνδεηθηηθά ηα νπνία απνηεινχλ ηδησηηθά έγγξαθα, κπνξεί λα γίλνληαη απνδεθηά θαη ζε απιή 

θσηνηππία, εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο θαη ε νπνία 

πξέπεη λα έρεη ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ140. 
ηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή.  

Κε ηελ παξαιαβή ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ην ζχζηεκα εθδίδεη επηβεβαίσζε ηεο παξαιαβήο ηνπο θαη 
απνζηέιιεη ελεκεξσηηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα ζ’ απηφλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε. 

Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππεβιήζεθαλ, θαη ν 

πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιεη εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξ. 5.3.1 ηνπ παξφληνο, αίηεκα πξνο ην αξκφδην 
φξγαλν αμηνιφγεζεο γηα ηελ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο, ην νπνίν ζπλνδεχεηαη κε απνδεηθηηθά 

έγγξαθα απφ ηα νπνία λα απνδεηθλχεηαη φηη έρεη αηηεζεί ηελ ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε αλαζέηνπζα 
αξρή παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα φζν ρξφλν απαηηεζεί γηα ηελ ρνξήγεζε 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο141 

Ρν παξφλ εθαξκφδεηαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη πξηλ ην ζηάδην 

θαηαθχξσζεο, θαη΄ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 5 εδαθ. α’ ηνπ λ. 4412/2016, ηεξνπκέλσλ 
ησλ αξρψλ ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο.142 

ζνη δελ έρνπλ απνθιεηζηεί νξηζηηθά143 ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. 

Απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, εάλ: 

i)  θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε  

[Α]i Γηα ζπκβάζεηο  άλσ ησλ νξίσλ ] ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο, είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή  

ii)  δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλ 

παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ή  

iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη 
πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 2.2.3 (ιφγνη απνθιεηζκνχ) θαη 2.2.4 έσο 2.2.8 (θξηηήξηα 

πνηνηηθήο επηινγήο) ηεο παξνχζαο,  

Πε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα κεηαβνιέο ζηηο 

πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε  

[Α] Γηα ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ ] ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο φηη πιεξνί, νη νπνίεο επήιζαλ ή 

γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ 

πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ (νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ 144.  

Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ πξνζθνκίζεη έλα ή 
πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο 

ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4 -2.2.8 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.  

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ 
Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε ηπρφλ ζπκπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηα 

νξηδφκελα αλσηέξσ145 θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα 

                                                           
140

  Σφμφωνα με το άρκρο 80 παρ. 12 περ. ε και παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκαν με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, 
υποπερ. αδ και αε του ν. 4605/2019. 

141
  Ρρβ. άρκρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. β’ του ν. 4605/2019. 

142
  Ρρβ. ομοίωσ ωσ ανωτζρω, άρκρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. β’ του 

ν. 4605/2019. 
143

  Ρρβ. άρκρο 103 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. δ’ του ν. 4605/2019. 
144

 Βλ. άρκρο 104 παρ. 2 και 3. 
145

  Ρρβ. άρκρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. γ’ του ν. 4605/2019. 
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ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο είηε γηα ηελ 
θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ. Ρα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 

3.3 Θαηαθχξσζε - ζχλαςε ζχκβαζεο  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο 

δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα, πνπ δελ έρεη απνθιεηζηεί 

νξηζηηθά146, εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο.   

Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή δελ ηελ 

θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ δελ έρνπλ απνθιεηζηεί νξηζηηθά. Ρα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο 
απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επέξρνληαη εθφζνλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα 

εμήο: 

α) παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ή ζε πεξίπησζε άζθεζεο, παξέιζεη 
άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ηεο απφθαζεο ηεο Α.Δ.Ξ.Ξ. θαη ζε πεξίπησζε 

άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ηεο απφθαζεο ηεο Α.Δ.Ξ.Ξ., εθδνζεί απφθαζε επί ηεο αίηεζεο, κε ηελ 
επηθχιαμε ηεο ρνξήγεζεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηειεπηαίν εδάθην 

ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ λ.4412/2016, 

 

β) νινθιεξσζεί επηηπρψο ν πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο απφ ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 35 

θαη 36 ηνπ λ. 4129/2013, εθφζνλ απαηηείηαη, 

θαη  

γ) θνηλνπνηεζεί ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο ππνβάιιεη, ζηελ 
πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη, έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε, ππεχζπλε δήισζε, πνπ ππνγξάθεηαη θαηά ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 79Α, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη, δελ έρνπλ επέιζεη ζην πξφζσπφ ηνπ νςηγελείο 

κεηαβνιέο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 104 θαη κφλνλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ ή ηεο 
άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο 147. Ζ ππεχζπλε δήισζε ειέγρεηαη 

απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ε νπνία ζπληάζζεη πξαθηηθφ πνπ ζπλνδεχεη ηε ζχκβαζε. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζέηνληάο ηνπ 

πξνζεζκία πνπ δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο είθνζη (20) εκέξεο148 απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο 
πξφζθιεζεο. Ρν ζπκθσλεηηθφ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα.  

Πηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ ηεζείζα 

πξνζεζκία, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγπεηηθή επηζηνιή 
ζπκκεηνρήο ηνπ θαη αθνινπζείηαη ε ίδηα, σο άλσ δηαδηθαζία, γηα ηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ  ακέζσο 

επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά149.  

3.4 Ξξνδηθαζηηθέο Ξξνζθπγέο - Ξξνζσξηλή Γηθαζηηθή Ξξνζηαζία 

Θάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε θαη έρεη ή 

είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά 
παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, δηθαηνχηαη λα αζθήζεη 

πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΞΞ θαηά ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 

                                                           
146

  Ρρβ. άρκρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 13 περ. β’ του ν. 4605/2019. 
 
147

  Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 13 περ. γ’ του ν. 4605/2019. 
Επισημαίνεται ότι η απόφαςθ κατακφρωςθσ κοινοποιείται ςτον προςωρινό ανάδοχο: α) ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται 
υποβολι υπεφκυνθσ διλωςθσ, μετά τον ζλεγχο αυτισ και τθ διαπίςτωςθ τθσ ορκότθτάσ τθσ από τθν Επιτροπι διαγωνιςμοφ, 
και β) ςτθν περίπτωςθ που δεν απαιτείται θ υποβολι τθσ ανωτζρω υπεφκυνθσ διλωςθσ, μετά τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου 
των δικαιολογθτικϊν του προςωρινοφ αναδόχου και τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προδικαςτικισ 
προςφυγισ. 

148
 Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017. 

149
  Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 5  ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 13 ςθμείο δ’ του ν. 4605/2019. 

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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πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ. Πε πεξίπησζε 
πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο150 ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο 

πξνζθπγήο είλαη: 

(α) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ 
θνξέα αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή ηειενκνηνηππία ή  

(β) δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζε απηφλ αλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 
άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο   

γ) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξάμεο πνπ βιάπηεη ηα 

ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.  

Πε πεξίπησζε παξάιεηςεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη δεθαπέληε (15) 

εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο151. 

Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά152 κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ 

ΔΠΖΓΖΠ ζηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ, επηιέγνληαο θαηά πεξίπησζε ηελ έλδεημε «Ξξνδηθαζηηθή 

Ξξνζθπγή» θαη επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ έγγξαθν ζε κνξθή ειεθηξνληθνχ αξρείνπ Portable Document 
Format (PDF), ην νπνίν θέξεη εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή 

ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ153 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν απφ ηνλ πξνζθεχγνληα 

ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, θαηά ηα εηδηθά νξηδφκελα ζην άξζξν 363 ηνπ λ. 4412/2016 ζην άξζξν 19 παξ. 1.1 θαη 
ζην άξζξν 7  ηεο κε αξηζκ. 56902/215 .Α..  

Ρν παξάβνιν  επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθεχγνληα, ζε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο απνδνρήο ηεο πξνζθπγήο 

ηνπ ή ζε πεξίπησζε πνπ, πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΞΞ επί ηεο πξνζθπγήο, ε αλαζέηνπζα αξρή 
αλαθαιεί ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε ή πξνβαίλεη ζηελ νθεηιφκελε ελέξγεηα. Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο 

πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επί πνηλή αθπξφηεηαο, ε 
νπνία δηαπηζηψλεηαη κε απφθαζε ηεο ΑΔΞΞ κεηά απφ άζθεζε πξνζθπγήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 368 ηνπ λ. 

4412/2016. Θαη’ εμαίξεζε, δελ θσιχεηαη ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο εάλ ππνβιήζεθε κφλν κία (1) πξνζθνξά 

θαη δελ ππάξρνπλ ελδηαθεξφκελνη ππνςήθηνη.154  

Θαηά ηα ινηπά, ε άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο 

δηαδηθαζίαο, εθηφο αλ δεηεζνχλ πξνζσξηλά κέηξα πξνζηαζίαο θαηά ην άξζξν 366 ηνπ λ.4412/2016. 

Νη αλαζέηνπζεο αξρέο κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ΔΠΖΓΖΠ: 

• θνηλνπνηνχλ ηελ πξνζθπγή ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ηξίην ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. α ηνπ 
πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ.1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ πεξ. α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ π.δ. 

39/2017. 

• δηαβηβάδνπλ ζηελ Αξρή Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ (ΑΔΞΞ) ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. β ηνπ 
πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ πεξ. α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ π.δ. 

39/2017. 

Ζ ΑΔΞΞ απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα επί ηεο βαζηκφηεηαο ησλ πξνβαιιφκελσλ πξαγκαηηθψλ θαη λνκηθψλ 

ηζρπξηζκψλ ηεο πξνζθπγήο θαη ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη, ζε πεξίπησζε παξέκβαζεο, ησλ 

ηζρπξηζκψλ ηνπ παξεκβαίλνληνο θαη δέρεηαη (ελ φισ ή ελ κέξεη) ή απνξξίπηεη ηελ πξνζθπγή κε απφθαζή 
ηεο, ε νπνία εθδίδεηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα εμέηαζεο ηεο 

πξνζθπγήο 
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 Ρρβλ. άρκρο 360 του ν. 4412/2016. 
151

 Ρρβλ. άρκρο 361 του ν. 4412/2016 
152

 Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 362 ν.4412/2016 και το άρκρο 19 τθσ ΥΑ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και 
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ υςτήματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)».  

153
 Σφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 8 τθσ ΥΑ 56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ 

υςτήματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)”. 
154

  Ρρβλ. άρκρο 364, παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 41, περ. β) του ν. 4605/2019. 





                                                                      ΔΙΑΚΘΥΞΘ   16/2020 

 

 Σελίδα 45                                     

Ζ Αξρή επηιακβάλεηαη απνθιεηζηηθά επί ζεκάησλ πνπ ζίγνληαη κε ηελ πξνζθπγή θαη δελ κπνξεί λα ειέγμεη 
παξεκπηπηφλησο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ή δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο155 

Πε πεξίπησζε ζπκπιεξσκαηηθήο αηηηνινγίαο επί ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο, απηή ππνβάιιεηαη έσο θαη δέθα 

(10) εκέξεο πξηλ ηελ ζπδήηεζε ηεο πξνζθπγήο θαη θνηλνπνηείηαη απζεκεξφλ ζηνλ πξνζθεχγνληα κέζσ ηεο 
πιαηθφξκαο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ ή αλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ κε νπνηνδήπνηε πξφζθνξν κέζν. πνκλήκαηα επί ησλ 

απφςεσλ θαη ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο αηηηνινγίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαηαηίζεληαη κέζσ ηεο πιαηθφξκαο 
ηνπ ΔΠΖΓΖΠ έσο πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε ηεο πξνζθπγήο.156 

Νη ρξήζηεο - νηθνλνκηθνί θνξείο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθπγήο απφ ηελ 

ΑΔΞΞ.157 

Ζ άζθεζε ηεο σο άλσ πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ έλδηθσλ 

βνεζεκάησλ  ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ λ. 4412/2016 θαηά ησλ 
εθηειεζηψλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ. 

πνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα δεηήζεη ηελ αλαζηνιή ηεο εθηέιεζεο ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΞΞ θαη 

ηελ αθχξσζή ηεο ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ158. Γηθαίσκα άζθεζεο ησλ ίδησλ ελδίθσλ βνεζεκάησλ 
έρεη θαη ε αλαζέηνπζα αξρή, αλ ε ΑΔΞΞ θάλεη δεθηή ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή. Κε ηα έλδηθα βνεζήκαηα 

ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ινγίδνληαη σο ζπκπξνζβαιιφκελεο κε ηελ απφθαζε ηεο 
ΑΔΞΞ θαη φιεο νη ζπλαθείο πξνο ηελ αλσηέξσ απφθαζε πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 

εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί ή ζπληειεζηεί αληηζηνίρσο έσο ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο ή ηελ πξψηε 
ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο αθχξσζεο. 

Ζ άζθεζε ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο δελ εμαξηάηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε άζθεζε ηεο αίηεζεο αθχξσζεο. 

Ζ αίηεζε αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη ζην αξκφδην δηθαζηήξην κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ή ηελ πιήξε γλψζε ηεο απφθαζεο επί ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο159. Γηα ηελ άζθεζε ηεο 

αηηήζεσο αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 372 παξ. 4 ηνπ λ. 
4412/2016. 

Ζ άζθεζε αίηεζεο αλαζηνιήο θσιχεη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, εθηφο εάλ κε ηελ πξνζσξηλή δηαηαγή ν 

αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά160. 

Ρέινο, είλαη δπλαηή ε άζθεζε πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ζηελ ΑΔΞΞ, γηα ηελ θήξπμε αθπξφηεηαο ηεο 

ζπλαθζείζαο ζχκβαζεο, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηα άξζξα 368 έσο θαη 371 ηνπ λ. 4412/2016. 

3.5 Καηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη, αηηηνινγεκέλα, ηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, κεηά απφ γλψκε ηεο 
αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε 

ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε 
δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην 

ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε.  
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 Θ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ορίηεται ςτο άρκρο 367 του ν. 4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί 
από το άρκρο 43 παρ. 43 του ν. 4605/2019.  

156
  Ρρβλ. άρκρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 42 του ν. 4605/2019. 

157
 Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 19 του ΡΔ 39/4.5.2017 – Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον 

τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν 
158  Ρρβλ. Άρκρο 372 παρ. 1 ζωσ 3 του ν. 4412/2016. 
159

  Ρρβλ άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 45 του ν. 4605/2019. 
160

 Ρρβλ άρκρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 
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4. ΝΟΝΗ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο, θαιήο ιεηηνπξγίαο  ) 

Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο :  

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 

παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, 
εθηφο ΦΞΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή , πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζηνλ ηα 

αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.1.5. ζηνηρεία ηεο παξνχζαο θαη επηπιένλ ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο 
ζρεηηθήο ζχκβαζεο Ρν πεξηερφκελφ ηεο είλαη ζχκθσλν κε ην ππφδεηγκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Ξαξάξηεκα 

VIII ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ 

φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηπρφλ ηζφπνζεο πξνο απηφλ πξνθαηαβνιήο. 161 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή 

εηδηθφηεξα νξίδεη.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη 
παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ησλ σο άλσ εγγπήζεσλ γίλεηαη κεηά ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ.  

Γηα ηελ εγγπεηηθή πεξίνδν ν Αλάδνρνο ζα πξνζθνκίζεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο κε ρξφλν ηζρχνο θαηά δχν 
(2) κήλεο κεγαιχηεξν απφ ηελ εγγπεηηθή πεξίνδν πνπ δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ θαη ε αμία ηεο νπνίαο ζα 

αλέξρεηαη ζην 2,5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο εηήζηαο ζπληήξεζεο ρσξίο ΦΞΑ (ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά 
ηεο). 

4.2  Ππκβαηηθφ Ξιαίζην - Δθαξκνζηέα Λνκνζεζία  

Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη φξνη ηεο παξνχζαο 
δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Θψδηθαο.  

4.3 ξνη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

4.3.1 Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ 
δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ 

δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα X ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄. 

Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ ειέγρεηαη θαη 
βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη 

ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

4.3.2 Πηηο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ πξντφλησλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ. 2939/2001, 

επηπιένλ ηνπ φξνπ ηεο παξ. 4.3.1 πεξηιακβάλεηαη ν φξνο φηη ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο θαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 11 ηνπ 
άξζξνπ 4β ή θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ή θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ.2939/2001. Ζ ηήξεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κέζσ ηνπ αξρείνπ δεκνζηνπνίεζεο εγγεγξακκέλσλ 
παξαγσγψλ ζην Δζληθφ Κεηξψν Ξαξαγσγψλ (ΔΚΞΑ) πνπ ηεξείηαη ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ Δ.Ν.ΑΛ. 

εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016θαη απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ 

ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζην νπνίν γίλεηαη ππνρξεσηηθά κλεία ηνπ αξηζκνχ ΔΚΞΑ ηνπ ππφρξενπ 
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 Εδάφιο πζμπτο περίπτωςθσ (β) παραγράφου 1 άρκρου 72 ν. 4412/2016.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
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παξαγσγνχ. Ζ κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ έρεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο παξαγξάθνπ 
5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016 .162 

 

          Δ Η ∆ Η Θ Ν Η  Ν Ο Ν Η163 

Ρα ειεθηξνληθά ππνβαιιφκελα Prospectus, φηαλ απηά δεηνχληαη απφ ην Ξαξάξηεκα ησλ Ρερληθψλ 

Ξξνδηαγξαθψλ ηεο πξφζθιεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν. 
Πε αληίζεηε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ 

πξνζθέξνληα, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ηα αλαγξαθφκελα ζε απηά ζηνηρεία ηαπηίδνληαη µε ηα ζηνηρεία 

ηνπ Prospectus ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. 

Ξξνζθνξέο πνπ δελ είλαη ζχµθσλεο µε ηα παξαπάλσ νξηδφκελα απνξξίπηνληαη . 

 ΘΟΥΠΔΗΠ ΠΔ ΒΑΟΝΠ ΡΝ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ 

Δθηφο  απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Λ. 4412/2016 ν πξνκεζεπηήο ζα βαξχλεηαη θαη γηα θάζε 

δεκηά πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη, ζηελ ππεξεζία θ.ι.π απφ ηε κε εθηέιεζε ή θαθή εθηέιεζε ηεο ζρεηηθήο 

ζχκβαζεο.    

ΔΘΣΥΟΖΠΔΗΠ – ΚΔΡΑΒΗΒΑΠΔΗΠ  

Ν Ξξνκεζεπηήο δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε Πχκβαζε ή κέξνο απηήο ή ηηο εμ απηήο 
πεγάδνπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Θαη’ εμαίξεζε ν 

Ξξνκεζεπηήο δηθαηνχηαη λα εθρσξήζεη, ρσξίο έγθξηζε, ηηο απαηηήζεηο ηνπ έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα 
ηελ θαηαβνιή Ππκβαηηθνχ Ρηκήκαηνο, κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο Πχκβαζεο, ζε Ρξάπεδα ηεο επηινγήο ηνπ πνπ 

ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα.   

 

ΔΚΞΗΠΡΔΡΗΘΝΡΖΡΑ  

Σσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ν Αλάδνρνο δελ απνθαιχπηεη 
εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δφζεθαλ ή πνπ ν ίδηνο αλαθάιπςε θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο, 

νχηε θνηλνπνηεί ζηνηρεία, έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο ησλ νπνίσλ ιακβάλεη γλψζε ζε ζρέζε κε ηε Πχκβαζε, 

ππνρξενχηαη δε λα κεξηκλά ψζηε ην πξνζσπηθφ ηνπ, θαη θάζε ζπλεξγαδφκελνο κε απηφλ λα ηεξήζεη ηελ σο 
άλσ ππνρξέσζε. Πε πεξίπησζε αζέηεζεο απφ ηνλ Αλάδνρν ηεο σο άλσ ππνρξέσζήο ηνπ, ε Αλαζέηνπζα 

Αξρή δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη ηελ απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκίαο ηεο θαη ηελ παχζε θνηλνπνίεζεο ησλ 
εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ παξάιεηςή ηεο ζην κέιινλ.  

ΑΛΥΡΔΟΑ ΒΗΑ  

Ρα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, ζην 

κέηξν πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο. Υο ηέηνηα δελ ζεσξνχληαη γηα 

ηνλ Ξξνκεζεπηή φζα επξίζθνληαη αληηθεηκεληθά εληφο ηνπ πεδίνπ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ειέγρνπ 
ηνπ Ξξνκεζεπηή.  

Ν Ξξνκεζεπηήο, επηθαινχκελνο ππαγσγή ηεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε γεγνλφο πνπ 
εκπίπηεη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη θαη επηθαιεζζεί πξνο ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθά εληφο απνζβεζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε 

πνπ ζπλέβεζαλ, πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ππνρξενχηαη λα 
απαληήζεη εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ιήςεσο ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ Αλαδφρνπ, δηαθνξεηηθά κε ηελ 

πάξνδν άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο ηεθκαίξεηαη ε απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο. 
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 Ρρβλ. άρκρο 130 ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 22 του ν. 4496/2016 
163

 Οι Α.Α. μποροφν να επιβάλλουν και άλλουσ ειδικοφσ όρουσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 
ςυνδζονται με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ. Οι εν λόγω όροι μποροφν να περιλαμβάνουν οικονομικζσ, περιβαλλοντικζσ, 
κοινωνικζσ παραμζτρουσ ι παραμζτρουσ που αφοροφν τθν καινοτομία και τθν απαςχόλθςθ. Οι κοινωνικζσ παράμετροι 
αφοροφν κυρίωσ: α) τθν απαςχόλθςθ εργαηομζνων που ανικουν ςε ευπακείσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ κατά τθν ζννοια τθσ 
παρ. 4 του άρκρου 1 του ν. 4019/2011 (Αϋ 216), β) τθ διευκόλυνςθ τθσ κοινωνικισ ι/και εργαςιακισ ζνταξθσ ατόμων που 
προζρχονται από ευπακείσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ, γ) τθν καταπολζμθςθ των διακρίςεων ι/και δ) τθν προαγωγι τθσ 
ιςότθτασ ανδρϊν και γυναικϊν (άρκρο 130 παρ. 2 και 3 ν. 4412/2016) 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε ηζρχεη ν Λ.4412/2016 πνπ ηελ δηέπεη. 

4.4 πεξγνιαβία  

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.164. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία. *ςε περίπτωςη που ο 
ανάδοχοσ ζχει ςτηριχθεί ςτισ ικανότητεσ του υπεργολάβου όςον αφορά τη χρηματοοικονομική 
επάρκεια-τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ςφμφωνα με τισ απαιτήςεισ τησ διακήρυξησ, 
προβλζπονται ςτο ςημείο αυτό όροι ςχετικά με τη διαδικαςία και τισ προχποθζςεισ αντικατάςταςήσ 
του+ 

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) 
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα 
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

4.5 Ρξνπνπνίεζε ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο165 

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 
θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο πεξ. β  ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/166 167 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο168  

                                                           
164

 Ρρβλ παρ. 2 του άρκρου 78 του ν. 4412/2016 
165

  Ρρβλ. άρκρο 132 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43, παρ. 21 του ν. 4605/2019 
166

 Ρρβλ. άρκρο 201 ν. 4412/2016, ςε ςυνδυαςμό με τθν περίπτωςθ ηϋ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221, θ οποία προςτζκθκε με το 
άρκρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017. 

167
 Δυνατότθτα τθσ Α.Α. να προβλζψει ςτθ διακιρυξθ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ/ προαιρζςεισ. Στθν περίπτωςθ αυτι και εφόςον 

πρόκειται για ςαφείσ, ακριβείσ και ρθτζσ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ, ςτισ οποίεσ μπορεί να περιλαμβάνονται και ριτρεσ 
ανακεϊρθςθσ τιμϊν ι προαιρζςεισ, επιτρζπεται θ τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ, ανεξαρτιτωσ 
τθσ χρθματικισ αξίασ τθσ τροποποίθςθσ. Οι ριτρεσ αυτζσ αναφζρουν το αντικείμενο και τθ φφςθ των ενδεχόμενων 
τροποποιιςεων ι προαιρζςεων, κακϊσ και τουσ όρουσ υπό τουσ οποίουσ μποροφν να ενεργοποιθκοφν. Οι προβλεπόμενεσ 
τροποποιιςεισ ι προαιρζςεισ δε κα πρζπει να μεταβάλουν τθ ςυνολικι φφςθ τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ 
Ν. 4412/2016). 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4412/year/2016/article/221
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4.6.1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε 
ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 

4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο  

β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία 
ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

ππέρεη απφ ηηο Ππλζήθεο θαη ηελ Νδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ 
Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΠΙΔΔ.        

                                                                                                                                                                                                 
168

 βλ.  Άρκρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
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                                5.ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Ρξφπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνλ πην θάησ ηξφπν: 

Ρν 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ  

Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016169, θαζψο θαη 

θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν 
θαη ηελ πιεξσκή.  

5.1.2. Toλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ λφκηκεο θξαηήζεηο θαη αλαιπηηθφηεξα: 

α) θξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο 

, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο πέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ 

επηβάιιεηαη (ΆΟΘΟΝ 4 Λ.4013/2011 φπσο ηζρχεη) 

β)Θξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ , ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο , εθηφο ΦΞΑ, ηεο αξρηθήο , 

θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Ρν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα  ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη 

Ξξνκεζεηψλ κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016. 

γ)  Θξάηεζε 0,06%  ε νπνία ππνινγίδεηαη  επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο 
αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο αξρήο Δμεηαζηηθήο Ξξνδηθαζηηθψλ 

Ξξνζθπγψλ (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ 4412/20169). 

δ) νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ θαη ζηελ           

επ άπηνχ εηζθνξά ππέξ ΝΓΑ ζπλνιηθά 3,6%. 

Κε θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο 

αμία 4% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. 

Ρν πνζφ   σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
Φ.Ξ.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο.  

5.2 Θήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Θπξψζεηο  

5.2.1. Ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο170  απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ 

απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ 
νξγάλνπ, εθφζνλ δελ θνξηψζεη, παξαδψζεη ή αληηθαηαζηήζεη ηα ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ επηζθεπάζεη ή 

ζπληεξήζεη απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δνζεί, ζχκθσλα κε φζα 
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ λ. 4412/2016.  

Γελ θεξχζζεηαη έθπησηνο  φηαλ: 

α) ην πιηθφ δελ θνξησζεί ή παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε. 

β) ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο 

Πηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ 
απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ 

αλάδνρν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο: 

α) νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

                                                           
169

 Ρρβλ. άρκρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017.  
170

 Άρκρο 203 του ν. 4412/2016. 
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5.2.2.  Αλ ην πιηθφ θνξησζεί - παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κέρξη 
ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 206 ηνπ Λ.4412/16, επηβάιιεηαη 

πξφζηηκν171 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. 

Ρν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ πιηθψλ, ρσξίο 
ΦΞΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ 

παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο 
απηψλ. 

Θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θφξησζε- παξάδνζε ή 

αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 
αξκνδίνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα δηάθνξα 

ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν δελ επζχλεηαη ν αλάδνρνο θαη παξαηείλεηαη, αληίζηνηρα, ν ρξφλνο 
θφξησζεο - παξάδνζεο. 

Δθφζνλ ν αλάδνρνο έρεη ιάβεη πξνθαηαβνιή, εθηφο απφ ην πξνβιεπφκελν θαηά ηα αλσηέξσ πξφζηηκν, 

θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ θαη ηφθνο επί ηνπ πνζνχ ηεο πξνθαηαβνιήο, πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ επφκελε 
ηεο ιήμεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, κέρξη ηελ πξνζθφκηζε ηνπ ζπκβαηηθνχ πιηθνχ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά 

αλψηαην φξην ηνπ πνζνζηνχ ηνπ ηφθνπ ππεξεκεξίαο. [ε πεξίπησζε απηή ζπκπιεξψλεηαη εθφζνλ 
πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο]. 

Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ θαη ησλ ηφθσλ επί ηεο πξνθαηαβνιήο γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ ην πνζφ 
πιεξσκήο ηνπ αλαδφρνπ ή, ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο 

εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο αληίζηνηρα, εθφζνλ ν αλάδνρνο δελ θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν 

πνζφ. 

Πε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβάιινληαη αλαιφγσο ζε φια ηα κέιε 

ηεο έλσζεο. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ172   

Ν αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλάκεη ησλ φξσλ ησλ 

άξζξσλ 5.2 (Θήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Θπξψζεηο), 6.1. (Σξφλνο παξάδνζεο πιηθψλ), 6.4. 
(Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – αληηθαηάζηαζε), θαζψο θαη θαη’ εθαξκνγή ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ λα 

αζθήζεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε κέζα ζε 
αλαηξεπηηθή πξνζεζκία (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θνηλνπνίεζεο ή ηεο πιήξνπο γλψζεο ηεο 

ζρεηηθήο απφθαζεο. Ζ εκπξφζεζκε άζθεζε ηεο πξνζθπγήο αλαζηέιιεη ηηο επηβαιιφκελεο θπξψζεηο. Δπί ηεο 

πξνζθπγήο απνθαζίδεη ην αξκνδίσο απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ 
ζηηο πεξηπηψζεηο β΄ θαη δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ.4412/2016 νξγάλνπ, εληφο 

πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ άζθεζή ηεο, άιισο ζεσξείηαη σο ζησπεξψο απνξξηθζείζα. Θαηά 
ηεο απφθαζεο απηήο δελ ρσξεί ε άζθεζε άιιεο νπνηαζδήπνηε θχζεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο. Αλ θαηά ηεο 

απφθαζεο πνπ επηβάιιεη θπξψζεηο δελ αζθεζεί εκπξφζεζκα ε πξνζθπγή ή αλ απνξξηθζεί απηή απφ ην 

απνθαηλφκελν αξκνδίσο φξγαλν, ε απφθαζε θαζίζηαηαη νξηζηηθή. Αλ αζθεζεί εκπξφζεζκα πξνζθπγή, 
αλαζηέιινληαη νη ζπλέπεηεο ηεο απφθαζεο κέρξη απηή λα νξηζηηθνπνηεζεί. 

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξψλ 

Θάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη ζην 

πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο , επηιχεηαη κε ηελ άζθεζε πξνζθπγήο ή αγσγήο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν 

ηεο Ξεξηθέξεηαο, ζηελ νπνία εθηειείηαη εθάζηε ζχκβαζε, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο παξ. 1 έσο θαη 6 
ηνπ άξζξνπ 205Α ηνπ λ. 4412/2016173. Ξξηλ απφ ηελ άζθεζε ηεο πξνζθπγήο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν 

πξνεγείηαη ππνρξεσηηθά ε ηήξεζε ηεο πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 205 ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζίαο, 
δηαθνξεηηθά ε πξνζθπγή απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
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 Άρκρο 207 του ν. 4412/2016. 
172

 Ρρβλ. άρκρο 205 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 23 του ν. 4605/2019 
173

   Ρρβ. άρκρο 205Α του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019.  
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Σξφλνο παξάδνζεο πιηθψλ 

6.1.1. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα είδε ζε ρξφλν πνπ λα κελ ππεξβαίλεη ηνπο 3 (ηξείο) κήλεο 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο 

παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη ππφ ηηο αθφινπζεο ζσξεπηηθέο πξνυπνζέζεηο: 

Ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη, πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ αξρηθνχ 

ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ππφ ηηο  πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ λ. 4412/2016. Πηελ πεξίπησζε 

πνπ ην αίηεκα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη ε παξάηαζε ρνξεγείηαη ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιφγνη 
αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε 

παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ επηβάιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 207 ηνπ λ. 4412/2016. 

6.1.2. Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, εάλ 

ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθφ, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη 

έθπησηνο. 

6.1.3. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, ηελ απνζήθε 

ππνδνρήο ησλ πιηθψλ θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην 
πιηθφ, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα. 

Κεηά απφ θάζε πξνζθφκηζε πιηθνχ ζηελ απνζήθε ππνδνρήο απηψλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη 
ζηελ ππεξεζία απνδεηθηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο απνζήθεο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε 

εκεξνκελία πξνζθφκηζεο, ην πιηθφ, ε πνζφηεηα θαη ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ζε εθηέιεζε ηεο νπνίαο 

πξνζθνκίζηεθε. 

6.1.4.Ρα είδε ζα εγθαηαζηαζνχλ θαη ζα παξαδνζνχλ ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία, κε θξνληίδα θαη 

δαπάλε ηνπ Ξξνκεζεπηή, ζε ρψξν πνπ ζα ππνδείμεη ην Λνζνθνκείν, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή θαη ηηο πξνβιεπφκελεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο αζζελψλ, ρεηξηζηψλ, πεξηβάιινληνο θαη 

αλαιπηηθφηεξα: 

Πην Α΄ θαη Β΄ φξνθν ζηηο λέεο πηέξπγεο ηνπ Λνζνθνκείνπ.  

6.2  Ξαξαιαβή πιηθψλ - Σξφλνο θαη ηξφπνο παξαιαβήο πιηθψλ 

6.2.1. H παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ επηηξνπέο, πξσηνβάζκηεο ή θαη δεπηεξνβάζκηεο, πνπ 
ζπγθξνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11 εδ. β ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Λ.4412/16174  ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζην άξζξν 208 ηνπ σο άλσ λφκνπ θαη ην Ξαξάξηεκα IX ηεο παξνχζαο (ζρέδην ζχκβαζεο). Θαηά ηελ 

δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο θαη εθφζνλ ην επηζπκεί 
κπνξεί λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο.  

Ρν θφζηνο ηεο δηελέξγεηαο ησλ ειέγρσλ βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 

Ζ επηηξνπή παξαιαβήο, κεηά ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο ζπληάζζεη πξσηφθνιια (καθξνζθνπηθφ – 

νξηζηηθφ- παξαιαβήο ηνπ πιηθνχ κε παξαηεξήζεηο –απφξξηςεο  ησλ πιηθψλ) ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ 

άξζξνπ 208 ηνπ λ. 4412/16. 

Ρα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο επηηξνπέο (πξσηνβάζκηεο – δεπηεξνβάζκηεο) θνηλνπνηνχληαη 

ππνρξεσηηθά θαη ζηνπο αλαδφρνπο. 
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 Άρκρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για τθν παρακολοφκθςθ και τθν παραλαβι τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ 
ςυγκροτείται τριμελισ ι πενταμελισ Επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινομζνου 
οργάνου. Το όργανο αυτό ειςθγείται για όλα τα κζματα παραλαβισ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 
προβαίνοντασ, ςε μακροςκοπικοφσ, λειτουργικοφσ ι και επιχειρθςιακοφσ ελζγχουσ του προσ παραλαβι αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ, εφόςον προβλζπεται από τθ ςφμβαςθ ι κρίνεται αναγκαίο, ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα, παρακολουκεί 
και ελζγχει τθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου 
και ειςθγείται τθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων. Με απόφαςθ του αρμόδιου 
αποφαινομζνου οργάνου μπορεί να ςυγκροτείται δευτεροβάκμια επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με τισ 
παραπάνω αρμοδιότθτεσ”  
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ιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ ή θξίζεθαλ παξαιεπηέα κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, κε βάζε ηνπο 
ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε πξσηνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο, κπνξνχλ λα παξαπέκπνληαη γηα 

επαλεμέηαζε ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ ή απηεπάγγειηα 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ.4412/16. Ρα έμνδα βαξχλνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ 
αλάδνρν. 

Δπίζεο, εάλ ν ηειεπηαίνο δηαθσλεί κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ πνπ  δηελεξγήζεθαλ 
απφ πξσηνβάζκηεο ή δεπηεξνβάζκηεο επηηξνπέο παξαιαβήο κπνξεί λα δεηήζεη εγγξάθσο εμέηαζε θαη΄εθεζε 

ησλ νηθείσλ αληηδεηγκάησλ, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ γλσζηνπνίεζε ζε 

απηφλ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αξρηθήο εμέηαζεο,  κε ηνλ ηξφπν  πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 
208 ηνπ Λ.4412/16. 

Ρν απνηέιεζκα  ηεο θαη’ έθεζε εμέηαζεο είλαη ππνρξεσηηθφ θαη ηειεζίδηθν θαη γηα ηα δχν κέξε. 

Ν αλάδνρνο δελ κπνξεί λα δεηήζεη παξαπνκπή ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο κεηά ηα 

απνηειέζκαηα ηεο θαη’ έθεζε εμέηαζεο. 

6.2.2.  Ζ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ είδνπο ζα γίλεη απφ ηηο εηδηθά πξνο ηνχην νξηζζείζεο επηηξνπέο 
ηνπ Λνζνθνκείνπ εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ κεηά απφ ηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζε πιήξε ιεηηνπξγία απφ 

ηελ αλάδνρν εηαηξεία. 

Αλ ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ 

επηηξνπή παξαιαβήο κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε ρξφλν (ηξηάληα εκέξεο), ζεσξείηαη φηη ε 
παξαιαβή ζπληειέζζεθε απηνδίθαηα, κε θάζε επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη εθδίδεηαη πξνο 

ηνχην ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, κε βάζε κφλν ην ζεσξεκέλν απφ ηελ 

ππεξεζία πνπ παξαιακβάλεη ηα πιηθά απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνχησλ, ζχκθσλα δε κε ηελ απφθαζε απηή 
ε απνζήθε ηνπ θνξέα εθδίδεη δειηίν εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ θαη εγγξαθήο ηνπ ζηα βηβιία ηεο, πξνθεηκέλνπ λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ. 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηελ ζχκβαζε έιεγρνη απφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε 

ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο 
επηηξνπήο πνπ δελ πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαιαβή ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν. Ζ 

παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ σο 
άλσ παξάγξαθν 1 θαη ην άξζξν 208 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια. Νη εγγπεηηθέο 

επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ 
πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ.175 

6.3 Δηδηθνί φξνη λαχισζεο – αζθάιηζεο - αλαθνίλσζεο θφξησζεο θαη πνηνηηθνχ ειέγρνπ ζην εμσηεξηθφ 

Πχκθσλα κε ηα άξζξα 210 έσο 212 ηνπ λ. 4412/2016.  

6.4  Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – Αληηθαηάζηαζε 

6.4.1. Πε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ, κε 

απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα 
εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή 

πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. 

6.4.2. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ν δε αλάδνρνο 

ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. 
Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη 

εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

6.4.3. Ζ επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο παξ. 2 θαη 3  

ηνπ άξζξνπ 213 ηνπ λ. 4412/2016. 

                                                           
175

 Στο άρκρο αυτό θ Α.Α. μπορεί να χρθςιμοποιιςει μεταβατικά τισ οδθγίεσ που δίνονται ςτθν ΥΑ Ρ1/2489/6.09.1995 (Βϋ 764), 
θ οποία δεν ζχει καταργθκεί. 
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6.5 Γείγκαηα – Γεηγκαηνιεςία – Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο 

Γείγκαηα ζα θαηαηεζνχλ κφλν εάλ δεηεζνχλ απφ ηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

6.6 Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο176  

Θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, ν αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 
πξνκήζεηαο. Δπίζεο, νθείιεη θαηά ην ρξφλν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο λα πξνβαίλεη ζηελ πξνβιεπφκελε ζπληήξεζε θαη 
λα απνθαηαζηήζεη νπνηαδήπνηε βιάβε κε ηξφπν θαη ζε ρξφλν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζηα 
ινηπά ηεχρε ηεο ζχκβαζεο. 

Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ ε επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη 
παξαιαβήο ή ε εηδηθή επηηξνπή πνπ νξίδεηαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή177 πξνβαίλεη ζηνλ 
απαηηνχκελν έιεγρν ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ ζηα πξνβιεπφκελα ζηελ ζχκβαζε γηα ηελ εγγπεκέλε ιεηηνπξγία 
θαζ’ φινλ ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο ηεξψληαο ζρεηηθά πξαθηηθά. Πε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ πξνο ηηο 
ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, επηηξνπή εηζεγείηαη ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο ζχκβαζεο ηελ έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ. 

Κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ ιήμε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο ε σο άλσ επηηξνπή 
ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, ζην νπνίν απνθαίλεηαη γηα ηελ ζπκκφξθσζε 
ηνπ αλαδφρνπ ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο. Πε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο, νιηθήο ή κεξηθήο, ηνπ αλαδφρνπ, ην 
ζπιινγηθφ φξγαλν κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ νιηθή ή κεξηθή θαηάπησζε ηεο εγγπήζεσο θαιήο ιεηηνπξγίαο πνπ πξνβιέπεηαη 
ζην άξζξν 4.1.2 ηεο παξνχζαο. Ρν πξσηφθνιιν εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν. 

6.7 Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο178 (Γηαηεξείηαη γηα ιφγνπο αξίζκεζεο) 

6.8  Θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο- πνθαηάζηαζε αλαδφρνπ-  

6.8.1 Πηελ πεξίπησζε πνπ, θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα γηα έλα απφ ηα 
αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 2.2.3.1 ηεο παξνχζαο, ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα θαηαγγείιεη κνλνκεξψο ηε 
ζχκβαζε θαη λα αλαδεηήζεη ηπρφλ αμηψζεηο απνδεκίσζεο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΑΘ, πεξί 
ακθνηεξνβαξψλ ζπκβάζεσλ.  

6.8.2 Δάλ ν αλάδνρνο πησρεχζεη ή ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή 
δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή αλαζηείιεη ηηο 
επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε, πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα 
δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ, ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη, νκνίσο, λα θαηαγγείιεη κνλνκεξψο 
ηε ζχκβαζε θαη λα αλαδεηήζεη ηπρφλ αμηψζεηο απνδεκίσζεο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΑΘ.  

6.8.3 Πε ακθφηεξεο ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα πξνζθαιέζεη 
ηνλ/ηνπο επφκελν/νπο, θαηά ζεηξά, κεηνδφηε/εο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο θαη λα ηνπ/ηνπο 
πξνηείλεη λα αλαιάβεη/νπλ ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ εθπηψηνπ αλαδφρνπ, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο 

θαη βάζεη ηεο πξνζθνξάο πνπ είρε ππνβάιεη ν έθπησηνο (ξεηή ξήηξα ππνθαηάζηαζεο).179                                                                                                

   

 

                                                                                               Ν ΓΝΗΘΖΡΖΠ  

 

 

            ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΡΔΟΕΑΘΖΠ    

                                                           
176

 Άρκρο 215 του ν. 4412/2016 
177

   Ρρβλ άρκρο 215 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το αρ. 33 παρ. 5 του ν. 4608/2019. 
178

 Άρκρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016 
179

  Ρρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  
          Ρρβλ., επίςθσ, Κατευκυντιρια Οδθγία 22 τθσ Αρχισ με τίτλο «Σροποποίηςη ςυμβάςεων κατά τη διάρκειά τουσ», Κεφάλαιο 

ΙΙΙ.Δ. ςθμείο Ι, ςελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΗΓΗ).  
          Επιςθμαίνεται ότι εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Α.Α. να ςυμπεριλάβει ι όχι, ςτο παρόν ςθμείο τθσ Διακιρυξθσ, τθ 

ριτρα υποκατάςταςθσ του αναδόχου (άρκρο 6.8.3)  ι να διαμορφϊςει τθ ςχετικι ριτρα με διαφορετικοφσ όρουσ. Σε κάκε 
περίπτωςθ, οι εν λόγω όροι κα πρζπει να είναι ρθτοί και ςαφείσ και να κείνται εντόσ του υφιςτάμενου νομοκετικοφ 
πλαιςίου και ιδίωσ των ςχετικϊν επιλογϊν που παρζχει το άρκρο 132 του ν. 4412/2016 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η – Αλαιπηηθή Ξεξηγξαθή Φπζηθνχ θαη Νηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηεο Πχκβαζεο 

(πξνζαξκνζκέλν απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή) 

ΚΔΟΝΠ Α - ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΦΠΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ απνηειεί ην ΞΝΔΟΓΝ 3: «ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ ΛΔΥΛ ΞΡΔΟΓΥΛ Γ.Λ. ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ 

–ΞΑΛΑΛΔΗΝ ΚΔ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΘΑΗ ΓΗΔΘΛΖ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ» ηεο πξάμεο :«Ξξνκήζεηα θαη 
Δγθαηάζηαζε Ηαηξνηερλνινγηθνχ, μελνδνρεηαθνχ, ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ θαη εμνπιηζκνχ θαη πγηεηλήο-

θαζαξηφηεηαο θηηξίσλ ηνπ Γ.Λ. "Βεληδέιεην-Ξαλάλεην», κε αξ. δηαθ. 16/2020 ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηνπ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ. 

Ππλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 389.825,00€ επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞA, 24% ζηα πιαίζηα 

ηεο.  

Πην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ πεξηιακβάλεηαη επίζεο θαη θάζε άιιν πιηθφ, εξγαζία θαη ππνρξέσζε 

πνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηελ δηαθήξπμε θαη ηα παξαξηήκαηά ηεο. 

Ρα δεηνχκελα πξνκεζεπφκελα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνπο θσδηθνχο ηνπ Θνηλνχ Ιεμηινγίνπ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ : 

ΡΚΖΚΑ 1 

ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝ-
ΙΝΓΗΘΝΠ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ: 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ 
ΘΙΗΛΗΘΥΛ 

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΗΓΝΠ CPV 

1 
Γηαρσξηζηηθά παξαβάλ 

θιηλψλ 

33192300-5 

ΗΑΡΟΗΘΖ 
ΔΞΗΞΙΥΠΖ  

2 
Θάζηζκα κεηαθνξάο 
αζζελψλ 

3 Φνξείν Κεηαθνξάο Αζζελψλ 

4 Ρξνρήιαην Λνζειείαο 

5 Ρξνρήιαην Δπεηγφλησλ 

6 Δπίηνηρν Ονφκεηξν 

7 
Δπίηνηρε Αλαξξφθεζε 
 

8 Δμεηαζηηθέο Θιίλεο 

        

 
      

ΡΚΖΚΑ 2 

ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝ-
ΙΝΓΗΘΝΠ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ: 
ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΑ 

ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΑ-

ΠΠΘΔΔΠ 

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΗΓΝΠ CPV 

1 Γηαγλσζηηθέο Νζφλεο  
30231300-0 

ΝΘΝΛΔΠ 

ΑΞΔΗΘΝΛΗΠΖΠ  

 
  

  
 

  

ΡΚΖΚΑ 3 

ΜΔΛΝΓΝΣΔΗ-ΑΘΝΠ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ: 
ΔΞΗΞΙΑ ΓΟΑΦΔΗΥΛ 

ΓΥΚΑΡΗΥΛ-

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΗΓΝΠ CPV 

1 Ρξαπέδη Θαζηζηηθνχ 39151000-8  
ΓΗΑΦΝΟΑ 

ΔΞΗΞΙΑ ΘΑΗ 2 
Γξαθείν  κε  ηξνρήιαηε 
ζπξηαξηέξα  
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ΘΑΘΗΠΚΑΡΑ 
3 

Ληνπιάπα γξαθείσλ 
(0,90X2,10) 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ  

4 Θξεβάηηα Κνλά (γηαηξψλ) 

5 
Θνκνδίλν Θξεβαηηνχ 
(γηαηξψλ) 

6 
Θαζίζκαηα αλακνλήο 

(ηξηζέζηαο)  κε ηξαπεδάθη 

7 
Θαζίζκαηα αλακνλήο 

(ηεηξαζέζηαο)   

8 
θάζηζκα  γξαθείνπ 

ηξνρήιαην                                   

9 
Θάζηζκα γξαθείνπ 
δηεπζπληηθφ 

10 Θάζηζκα γξαθείνπ ζηαζεξφ 

11 Θαλαπέο Παινληνχ ηξηζέζηνο 

12 Θαζηζκα ζπλνδνπ αζζελψλ 

13 Ξνιπζξφλα (relax) 

        

ΡΚΖΚΑ 4        
ΙΝΗΞΝΠ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ: 
ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝΠ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ 

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΗΓΝΠ CPV 

1 Θεληξηθέο κνλάδεο Ζ/ 

30200000-1 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ 

ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ 
ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ 

ΘΑΗ 
ΞΟΝΚΖΘΔΗΔΠ  

2 Νζφλεο Ζ/ 

3 Δθηππσηέο 

4 WIRELESS ACCESS POINT 

5 
Κεηαγσγέαο (SWITCH 
48port) 

6 Δθηππσηέο BarCode 

7 Ρειέθσλα VOIP 

8 UPS 

9 SCANNER 

10 
Ξνιπκεράλεκα (Printer, Fax, 

Scan,) 

11 ηειενξάζεηο 32" κε βξαρίνλα 

        

ΡΚΖΚΑ 5                  
ΙΝΗΞΝΠ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ: 
ΓΗΔΗΛΖ-

ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑ 

ΘΡΗΟΗΥΛ 

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΗΓΝΠ CPV 

1 
Θαξφηζηα θαζαξηφηεηαο 

(πιήξε) 

42995000-7 

ΓΗΑΦΝΟΑ 

ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΑ 
ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ    

2 
Θαξφηζη ζθνπγγαξίζκαηνο 

δηπιφ 

3 Σεηξακαμίδηα νδνθαζαξηζηή 

4 
Θαξφηζηα κεηαθνξάο 

θαζαξνχ ηκαηηζκνχ 

5 
Θαξφηζηα κεηαθνξάο 
αθάζαξηνπ ηκαηηζκνχ 

6 

Ρξνρήιαην Ππιινγήο 

Αθάζαξηνπ Ηκαηηζκνχ δπν 
(2) ζέζεσλ 
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7 Θάδνο αλνμείδσηνο 

8 
Κεραλή ζθνπγγαξίζκαηνο 
δαπέδνπ 

9 Κεραλή αθαίξεζεο παξθέ 

10 Αηκνθαζαξηζηήο  

11 
Ζιεθηξηθή ζθνχπα κε θίιηξα 

HEPA 

12 
Κεραλεκα απνξξηςεο 

απνβιήησλ (θαδνο SEAL) 

 

ΚΔΟΝΠ Β- ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Ζ πξνκήζεηα ησλ παξαπάλσ εηδψλ πινπνηείηαη ζηα  πιαίζηα ηνπ Δ.Ξ. «Θξήηε 2014-2020», Άμνλαο 

Ξξνηεξαηφηεηαο 3 «Δλίζρπζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο ζηελ Θξήηε», ην νπνίν 
ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΡΞΑ). 

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ: ΔΞ ΘΟΖΡΖ 2014-2020 

ΓΗΑΘΟΥΡΗΘΝ ΡΑΚΔΗΝ:ΔΡΞΑ (ΔΡΞΑ-33) 

ΔΞΔΛΓΡΗΘΖ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑ:9.a.7: πνδνκέο Ξξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο γείαο  

ΓΗΘΑΗΝΣΝΠ :ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ¨ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ-ΞΑΛΑΛΔΗΝ¨ 

ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ Γ.Γ.: 389.825,00€  

ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΝΚΔΛΖ Γ.Γ.: 389.825,00€  

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΔΛΡΑΜΖΠ: 4-3-2020 

ΘΥΓΗΘΝΠ ΝΞΠ: 5045771 

 

Ξξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα έλα ή πεξηζζφηεξα ηκήκαηα αιιά ππνρξεσηηθά γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ θαη 
ησλ πνζνηήησλ αλά ηκήκα. 
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                                       ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ –  ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

ΡΚΖΚΑ 1 ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ: ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ ΘΙΗΛΗΘΥΛ 

1.ΓΗΑΣΥΟΗΠΡΗΘΑ ΞΑΟΑΒΑΛ ΘΙΗΛΥΛ  

 

Ζ παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε δηαρσξηζηηθψλ παξαβάλ ησλ θιηλψλ λνζειείαο ζηνπο 
ζαιάκνπο ησλ λέσλ πηεξχγσλ. 

                                       
ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ : 

 Πχζηεκα νπηηθήο απνκφλσζεο θιηλψλ  

 

ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΗΘΑ  ΠΡΝΗΣΔΗΑ: 

 Πηδεξφδξνκνο  θχιηζεο πεηάζκαηνο απφ αινπκίλην ,βαξέσο ηχπνπ κε θνχξκπα, ειεθηξνζηαηηθά 

βακκέλν.  

 Δηδηθά εληζρπκέλα ξάνπια  θχιηζεο θαη κεηαιιηθά γαληδάθηα αλάξηεζεο πθάζκαηνο. 

 Κεηαιιηθά ζηεξίγκαηα θαηάιιεια γηα ηε ηνπνζέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνλ ηνίρν ή ζηελ νξνθή. 

 Όθαζκα αξίζηεο πνηφηεηαο, κνλφρξσκν, πξνπιπκέλν, πιελφκελν ζηνπο 60ν (ρσξίο ριψξην), κε 

κεγάιε  αληνρή ζην θψο θαη ζηελ ηξηβή, αλζεθηηθφ ζηα ζπλήζε  απνξξππαληηθά θαζαξηζκνχ, 
βξαδχθαπζην, αληηβαθηεξηδηαθφ, αληηζηαηηθφ, αληηαιιεξγηθφ. 

 Γηαζηάζεηο πθάζκαηνο: χςνο 2,80κ.θαη κήθνο δηάζηαζε αλάινγε ηνπ ηχπνπ ηνπ ζπζηήκαηνο 

αλάξηεζεο ηνπ δηαρσξηζηηθνχ «Γ»,«Ξ», «Η» 
1.Ρχπνο «Γ» κήθνο  6,00κ. 

2.Ρχπνο «Ξ»    «      9,00κ.  

3.Ρχπνο  « Η»    «      4,00κ. 

 Ρν ζηξίθσκα ξακκέλν ζε απιή ξαθή θαη ε ηξέζζα πιάηνπο 6 εθαη. 

 

ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ:  

 Ρα πξνζθεξφκελα είδε λα θαιχπηνληαη απφ εγγχεζε (3) εηψλ θαη λα ππάξρεη επάξθεηα 

αληαιιαθηηθψλ γηα δέθα (10) κεηά απφ ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπο απφ ηελ ππεξεζία. 

 Λα θαηαηεζνχλ δείγκαηα κε ηα αληίζηνηρα  πηζηνπνηεηηθά  πνηφηεηαο ηνπ πθάζκαηνο  θαζψο θαη ηνπ 

ζπζηήκαηνο θχιηζεο ηεο θνπξηίλαο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.  

 Ν αλάδνρνο, πξηλ ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο  νθείιεη λα ιάβεη γλψζε ησλ ρψξσλ πνπ ζα 

εγθαηαζηαζνχλ ηα δηαρσξηζηηθά γηα ηνλ αθξηβή αξηζκφ , ηνλ αλάινγν  ηχπν θαη ηελ αζθαιή ζηήξημε 
ηνπο. 

 Ρα είδε ζα εγθαηαζηαζνχλ θαη ζα παξαδνζνχλ ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία, κε θξνληίδα θαη 

δαπάλε ηνπ Ξξνκεζεπηή. 
 

2.ΘΑΘΗΠΚΑ ΡΟΝΣΖΙΑΡΝ ΚΔΡΑΦΝΟΑΠ ΑΠΘΔΛΥΛ 

ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ : 

 Θάζηζκα ζπκπηπζζφκελν ,ηξνρήιαην . 

 Αλεμάξηεηε έδξα –πιάηε. 

 

ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΓΟΑΠ: 

 Ξιάηνο :  45-50 εθαη. 

 Ππλνιηθφ πιάηνο: 55-60 εθαη.(κε ηνπο ηξνρνχο) 
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Θ Α ΡΑ Π Θ Δ  Α Π Ρ Η Θ Α  Π ΡΝ Η Σ Δ Η Α 

 Πθειεηφο αλζεθηηθφο, απφ ζσιήλα αινπκηλίνπ ζηξνγγπιήο δηαηνκήο Φ25ρηι. πεξίπνπ. 

 Κεραληζκφο αλαδίπισζεο κε ην ίδην πιηθφ θαηαζθεπήο ,φρη κε ιάκεο. 

 Βαθή ειεθηξνζηαηηθή πνχδξαο ή επνμηθή θνχξλνπ. 

 Έδξα –πιάηε απφ αλζεθηηθφ  ζπλζεηηθφ ή ηερλεηφ δέξκα, αλζεθηηθφ ζηα απνιπκαληηθά θαζαξηζκνχ 

 Γχν βξαρίνλεο εληζρπκέλνη, επελδεδπκέλνη κε ην ίδην πιηθφ. 

 Ξιατλά πξνζηαηεπηηθά απφ  αλζεθηηθφ πιαζηηθφ, κε δπλαηφηεηα πξνζζαθαίξεζεο . 

 Πηεξίγκαηα πνδηψλ κεηαιιηθά αλαθιηλφκελα θαη πξνζζαθαηξνχκελα. 

 Ρξνρνί απφ ζπκπαγέο ειαζηηθφ πιηθφ :δχν κεγάινη πίζσ θαη δχν κηθξνί εκπξφο  . Ξνδνκνριφο γηα 

θξέλν .Γπλαηφηεηα ζηξέςεο 360ν. 

  Κέγηζην βάξνο θνξηίνπ ηνπιάρηζηνλ 120 kg  

 

ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΑ: 

 πνδνρή κε ζηαηψ  νξνχ. 

 πνδνρή γηα νβίδα νμπγφλνπ (δηακ. 15 εθαη.). 

 Γπλαηφηεηα κεξηαίαο ππνζηήξημεο. 

 

ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ: 

 Ρα πξνζθεξφκελα είδε λα θαιχπηνληαη απφ εγγχεζε (2) εηψλ θαη λα ππάξρεη επάξθεηα 

αληαιιαθηηθψλ γηα δέθα (10) κεηά απφ ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπο απφ ηελ ππεξεζία. 

 Ν πξνκεζεπηήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001 θαη ISO 13485 γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ηελ 

ηερληθή ππνζηήξημε θαη εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ. Δπίζεο λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο 
ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο Γ..8δ/Γ.Ξ.νηθ./1348/2004. Λα θαηαηεζνχλ επηθπξσκέλα θαη 

κεηαθξαζκέλα πηζηνπνηεηηθά πξνο απφδεημε ησλ παξαπάλσ. 

 Ρα πξντφληα λα θέξνπλ ηελ ζήκαλζε CE θαη πξνο απφδεημε απηνχ λα θαηαηεζνχλ ηα αληίζηνηρα 

επηθπξσκέλα θαη κεηαθξαζκέλα πηζηνπνηεηηθά δήισζε ζπκκφξθσζεο θαη εγγξαθή απηψλ ζηα 
κεηξψα ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ αληίζηνηρνπ θξάηνπο-κέινπο. Δπίζεο ν θαηαζθεπαζηήο λα είλαη 

πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001 λα θαηαηεζνχλ επηθπξσκέλα θαη κεηαθξαζκέλα ηα αληίζηνηρα 
πηζηνπνηεηηθά ,θαζψο θαη ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο ηνπ πξντφληνο. 

 Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ε ζχληαμε θχιινπ ζπκκφξθσζεο ζε πιήξε αληαπφθξηζε κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ,κε αληίζηνηρεο παξαπνκπέο ζηα ηερληθά θπιιάδηα θαη έληππα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 

νίθνπ γηα ηεθκεξίσζε. 
 Δθηφο απφ prospectus λα ππάξρεη δπλαηφηεηα πξνζθφκηζεο δείγκαηνο 

 

3.ΦΝΟΔΗΝ  ΚΔΡΑΦΝΟΑΠ  ΑΠΘΔΛΥΛ 
 

ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ : 

 Ρξνρήιαην θνξείν κεηαβιεηνχ χςνπο. 

 Αλάθιεζε πιάηεο  

  

ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ: 

 ςνο     0.50-0.90 κ. πεξίπνπ. 

 Ξιάηνο  0.70 κ.              « 

 Κήθνο   2.00 κ. .            « 

 Γπλαηφηεηα κεηαθνξάο αζζελψλ βάξνπο έσο 250kg. 

  

 

Θ Α ΡΑ Π Θ Δ  Α Π Ρ Η Θ Α  Π ΡΝ Η Σ Δ Η Α 

ΒΑΠΖ ΡΟΝΣΖΙΑΡΖ: 
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 Πθειεηφο απφ ραιπβδνζσιήλα πςειήο πνηφηεηαο θαη αληνρήο  , κε ηζρπξή αληηνμεηδσηηθή 

επεμεξγαζία. Βαθή ειεθξνζηαηηθή πνχδξαο. 
 ιεο νη βίδεο θαη νη ζχλδεζκνη λα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα. 

 Πχζηεκα απμνκείσζεο χςνπο ηνπ θνξείνπ ειεγρφκελν απφ πδξαπιηθή αληιία πνδφο, θαηά πξνηίκεζε 

θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο ηνπ θνξείνπ. 

 4 ηξνρνί απφ ζπκπαγέο ειαζηηθφ πιηθφ , δηακέηξνπ Φ200 ηνπιάρηζηνλ. Γπλαηφηεηα ζηξέςεο 360ν κε 

ζχζηεκα ηαπηφρξνλεο πέδεζεο θαη θαηεχζπλζεο. 

 Ρν ζχζηεκα πέδεζεο λα αθηλεηνπνηεί πιήξσο ην θνξείν. 

  

ΔΞΗΦΑΛΔΗΑ ΘΑΡΑΘΙΗΠΖΠ: 

 Ξιαίζην απφ ραιπβδνζσιήλα, επηθαιπκκέλν κε εηδηθφ κνξθνπνηεκέλν πνιπκεξέο ειαζηηθφ πιηθφ θαη 

πιαηθφξκα απφ πιηθφ πςειήο αληνρήο .    πιάηνπο  65εθαη. ηνπιάρηζηνλ. 

 Δπηθάιπςε, ζηξψκα απφ αθξψδεο  , αδηάβξνρν, αληηκηθξνβηαθφ , αληηζηαηηθφ θαη βξαδχθαπζην  

πιηθφ ,πάρνπο 7 εθαη. ηνπιάρηζηνλ, επελδεδπκέλν  κε πιελφκελε, αδηάβξνρε εληζρπκέλε ζήθε 
πξνζζαθαηξνχκελε, αλζεθηηθή ζηα απνιπκαληηθά λνζνθνκεηαθήο ρξήζεο. 

 Ρν ηκήκα πιάηεο ,  λα αθηλεηνπνηείηαη ζε νπνηαδήπνηε ελδηάκεζε ζέζε.  

 4 πξνζηαηεπηηθνχο πξνζθξνπζηήξεο  ζηηο γσλίεο απφ καιαθφ πιαζηηθφ(Φ100) 

 2 ππνδνρέο ,ηνπιάρηζηνλ, ζηηο γσλίεο γηα ηελ  ηνπνζέηεζε  ζηαηψ νξνχ.  

 2 απνζπψκελα ζηαηψ νξνχ  απφ αλνμείδσην ράιπβα κε άγθηζηξα  ή 2 ζηαηψ νξνχ  ζηαζεξά (ζηελ 

θεθαιή θαη ζηα πφδηα αληίζηνηρα) ηειεζθνπηθά, απμνκεηνχκελνπ χςνπο. 
 πνδνρή –ζήθε γηα νβίδα νμπγφλνπ δηακέηξνπ 20 εθαη. θαη  κήθνπο 35εθαη. πξνο ηελ πιεπξά ηεο 

θεθαιήο θαη θιίζε πξνο ηα πφδηα. 

 Σψξνο απνζήθεπζεο ησλ πξνζσπηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ αζζελνχο  

 θάησ απφ ηελ επηθάλεηα θαηάθιηζεο. 

 Εεχγνο πξνζηαηεπηηθψλ πιαηλψλ: κεηαιιηθά ζπξφκελα θάζεηα , κε απηφκαηε αζθάιηζε ζηελ 

αλπςσκέλε ζέζε. 

 Σεηξνιαβέο κεηαθίλεζεο ηνπ θνξείνπ ζηελ πιεπξά ηεο θεθαιήο θαη ησλ πνδηψλ. 

 

ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ: 

 Ρα πξνζθεξφκελα είδε λα θαιχπηνληαη απφ εγγχεζε (2) εηψλ θαη λα ππάξρεη επάξθεηα 

αληαιιαθηηθψλ γηα δέθα (10) κεηά απφ ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπο απφ ηελ ππεξεζία. 

 Ν πξνκεζεπηήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001 θαη ISO 13485 γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ηελ 

ηερληθή ππνζηήξημε θαη εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ. Δπίζεο λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο 
ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο Γ..8δ/Γ.Ξ.νηθ./1348/2004. Λα θαηαηεζνχλ επηθπξσκέλα θαη 

κεηαθξαζκέλα πηζηνπνηεηηθά πξνο απφδεημε ησλ παξαπάλσ. 

 Ρα πξντφληα λα θέξνπλ ηελ ζήκαλζε CE θαη πξνο απφδεημε απηνχ λα θαηαηεζνχλ ηα αληίζηνηρα 
επηθπξσκέλα θαη κεηαθξαζκέλα πηζηνπνηεηηθά δήισζε ζπκκφξθσζεο θαη εγγξαθή απηψλ ζηα 

κεηξψα ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ αληίζηνηρνπ θξάηνπο-κέινπο. Δπίζεο ν θαηαζθεπαζηήο λα είλαη 

πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001 λα θαηαηεζνχλ επηθπξσκέλα θαη κεηαθξαζκέλα ηα αληίζηνηρα 
πηζηνπνηεηηθά.  

 Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ε ζχληαμε θχιινπ ζπκκφξθσζεο ζε πιήξε αληαπφθξηζε κε ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο ,κε αληίζηνηρεο παξαπνκπέο ζηα ηερληθά θπιιάδηα θαη έληππα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 

νίθνπ γηα ηεθκεξίσζε. 

 Δθηφο απφ prospectus λα ππάξρεη δπλαηφηεηα πξνζθφκηζεο δείγκαηνο.  
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4.ΡΟΝΣΖΙΑΡΝ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ 

ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ : 

 Κία επηθάλεηα εξγαζίαο . 

 5 ζπξηάξηα. 

 Σεηξνιαβή σζήζεσο. 

 

ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ : 

 Κήθνο :                            0,80κ.  πεξίπνπ   

 Ξιάηνο:                            0,60κ.      « 

 Όςνο  απφ ην έδαθνο :    0,90κ.      «        

 

Θ Α ΡΑ Π Θ Δ  Α Π Ρ Η Θ Α  Π ΡΝ Η Σ Δ Η Α 

 ιηθφ θαηαζθεπήο ζπκπαγέο πνιπκεξέο πιαζηηθφ , απαξακφξθσην, , άζξαπζην, άθαπζην, ρσξίο 

πφξνπο, αλζεθηηθφ ζηα απνιπκαληηθά θαζαξηζκνχ.  

 Ιείεο επηθάλεηεο ρσξίο εγθνπέο κε ζηξνγγπιεκέλεο άθξεο γηα εχθνιε απνιχκαλζε.  

 Δπηθάλεηα εξγαζίαο κε πξνζηαηεπηηθφ γείζν ζηηο ηξείο πιεπξέο θαη επί πιένλ ζπξφκελε επηθάλεηα 

ζεκεηψζεσλ, δηαζη. 35Σ35 εθαη. πεξίπνπ. 
 Ξέληε ζπξηάξηα πξνζζαθαηξνχκελα κε ελζσκαησκέλεο ρεηξνιαβέο ζηηο κεηψπεο . 

 Όςνο ηειεπηαίνπ  ζπξηαξηνχ ηνπιάρηζηνλ 20 εθαη.  

 Πχζηεκα επαλαθνξάο ζπξηαξηψλ αζφξπβεο θίλεζεο. 

 4 ηξνρνί πεξηζηξεθφκελνη, αληηζηαηηθνί  δηακέηξνπ Φ125 ηνπιάρηζηνλ, κε ζχζηεκα πέδεζεο θαη 

θξέλνπ. 

 Ξξνζθξνπζηήξεο πεξηκεηξηθά ηεο βάζεο. 

 Σεηξνιαβή σζήζεσο εξγνλνκηθή. 

 Γπλαηφηεηα επηινγήο ρξψκαηνο. 

 

ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΑ: 

 πνδνρή κε ζηαηψ  νξνχ (2 άγθηζηξα). 

 Γνρεία ηνπνζέηεζεο απνξξηκκάησλ, ρσξεηηθφηεηαο  20lt (2ηκρ.) . 

 Πηεθάλε ζηήξημεο δνρείνπ απφξξηςεο αηρκεξψλ αληηθεηκέλσλ(2ηεκρ) 

 Δζσηεξηθά ρσξίζκαηα  ζπξηαξηψλ. 

 Βαζηθφ θεληξηθφ θιείδσκα κε θιεηδί  

Δπί πιένλ λα πξνζθεξζνχλ πξνο επηινγή  

 Γηαλνκέαο - ζήθεο θαξκάθσλ(δηπιή ζεηξά),απνζπψκελε 

 Θήθεο γηα θνπηηά γαληηψλ 

 Ξιατλέο αλαθιηλφκελεο ζήθεο 

 

ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ: 

 Ρα πξνζθεξφκελα είδε λα θαιχπηνληαη απφ εγγχεζε (2) εηψλ θαη λα ππάξρεη επάξθεηα 

αληαιιαθηηθψλ γηα δέθα (10) κεηά απφ ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπο απφ ηελ ππεξεζία.  
 Θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο ζα γίλνληαη κε επζχλε θαη κέξηκλα ηνπ πξνκεζεπηή, 

δσξεάλ, ε απνθαηάζηαζε  φισλ ησλ δπζιεηηνπξγηψλ, βιαβψλ κε επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζε ησλ 

ηκεκάησλ πνπ έρνπλ ππνζηεί βιάβε. 

 Ν πξνκεζεπηήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001 θαη ISO 13485 γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ηελ 

ηερληθή ππνζηήξημε θαη εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ. Δπίζεο λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο 
ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο Γ..8δ/Γ.Ξ.νηθ./1348/2004. Λα θαηαηεζνχλ επηθπξσκέλα θαη 

κεηαθξαζκέλα πηζηνπνηεηηθά πξνο απφδεημε ησλ παξαπάλσ. 
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 Ρα πξντφληα λα θέξνπλ ηελ ζήκαλζε CE θαη πξνο απφδεημε απηνχ λα θαηαηεζνχλ ηα αληίζηνηρα 

επηθπξσκέλα θαη κεηαθξαζκέλα πηζηνπνηεηηθά δήισζε ζπκκφξθσζεο θαη εγγξαθή απηψλ ζηα 
κεηξψα ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ αληίζηνηρνπ θξάηνπο-κέινπο. Δπίζεο ν θαηαζθεπαζηήο λα είλαη 

πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001θαη ISO 13485, λα θαηαηεζνχλ επηθπξσκέλα θαη κεηαθξαζκέλα ηα 

αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά. 
 Λα θαηαηεζνχλ  ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο ηνπ πξντφληνο (ζχζηαζε 

πιηθνχ θαηαζθεπήο ,αληνρή θαηά DIN)  

 Λα θαηαηεζνχλ πξσηφηππα Prospectus , απηά πνπ ρξεζηκνπνηεί ν θαηαζθεπαζηήο δηεζλψο γηα ηελ 

πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ θαη φρη θσηνγξαθίεο ή ζρέδηα, εηδψλ πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ εηδηθά γηα 
λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο ρσξίο απηά λα είλαη δνθηκαζκέλα θαη ζε ζπκκφξθσζε 

κε ηα δηεζλή πξφηππα. 

 Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ε ζχληαμε θχιινπ ζπκκφξθσζεο ζε πιήξε αληαπφθξηζε κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ,κε αληίζηνηρεο παξαπνκπέο ζηα ηερληθά θπιιάδηα θαη έληππα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 
νίθνπ γηα ηεθκεξίσζε. 

 Δθηφο απφ prospectus λα ππάξρεη δπλαηφηεηα πξνζθφκηζεο δείγκαηνο,  

 εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο. 

 

5.ΡΟΝΣΖΙΑΡΝ ΔΞΔΗΓΝΛΡΥΛ 

ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ : 

 Κία επηθάλεηα εξγαζίαο . 

 4 ζπξηάξηα. 

 Σεηξνιαβή σζήζεσο. 

ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ : 

 Κήθνο :                              0,65κ.  πεξίπνπ   

 Ξιάηνο:                             0,48κ.      « 

 Όςνο   :                             0,80κ.      «        

 

Θ Α ΡΑ Π Θ Δ  Α Π Ρ Η Θ Α  Π ΡΝ Η Σ Δ Η Α 

 ιηθφ θαηαζθεπήο ζπκπαγέο πνιπκεξέο πιαζηηθφ , απαξακφξθσην, , άζξαπζην, άθαπζην, ρσξίο 

πφξνπο, αλζεθηηθφ ζηα απνιπκαληηθά θαζαξηζκνχ.  

 Ιείεο επηθάλεηεο ρσξίο εγθνπέο κε ζηξνγγπιεκέλεο άθξεο γηα εχθνιε απνιχκαλζε.  

 Δπηθάλεηα εξγαζίαο κε πξνζηαηεπηηθφ γείζν ζηηο ηξείο πιεπξέο θαη επί πιένλ ζπξφκελε επηθάλεηα 

ζεκεηψζεσλ, δηαζη. 35Σ35 εθαη. πεξίπνπ. 
 Ρέζζεξα ζπξηάξηα πξνζζαθαηξνχκελα κε ελζσκαησκέλεο ρεηξνιαβέο ζηηο κεηψπεο . 

 Όςνο ηειεπηαίνπ  ζπξηαξηνχ  30 εθαη. πεξίπνπ. 

 Πχζηεκα επαλαθνξάο ζπξηαξηψλ αζφξπβεο θίλεζεο. 

 4 ηξνρνί πεξηζηξεθφκελνη, αληηζηαηηθνί  δηακέηξνπ Φ125 ηνπιάρηζηνλ, κε ζχζηεκα πέδεζεο θαη 

θξέλνπ. 

 Ξξνζθξνπζηήξεο πεξηκεηξηθά ηεο βάζεο. 

 Σεηξνιαβή σζήζεσο εξγνλνκηθή. 

 Γπλαηφηεηα επηινγήο ρξψκαηνο. 

 

ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΑ: 

 πνδνρή κε ζηαηψ  νξνχ (2 άγθηζηξα). 

 Έλα δνρείν ηνπνζέηεζεο απνξξηκκάησλ . 

 Κία ζηεθάλε ζηήξημεο δνρείνπ απφξξηςεο αηρκεξψλ αληηθεηκέλσλ 

 Δζσηεξηθά ρσξίζκαηα  ζπξηαξηψλ. 

 Βαζηθφ θεληξηθφ θιείδσκα κε θιεηδί  

 

      Δπί πιένλ λα πξνζθεξζνχλ πξνο επηινγή  
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 Οάθη  γηα ηνπνζέηεζε απηληδσηή. 

 Βαζε γηα ηνπνζέηεζε θηάιεο νμπγφλνπ. 

 Θήθεο γηα θνπηηά γαληηψλ 

 Ξιατλέο αλαθιηλφκελεο ζήθεο 

 

ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ: 

 Ρα πξνζθεξφκελα είδε λα θαιχπηνληαη απφ εγγχεζε (2) εηψλ θαη λα ππάξρεη επάξθεηα 

αληαιιαθηηθψλ γηα δέθα (10) κεηά απφ ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπο απφ ηελ ππεξεζία.  

 Θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο ζα γίλνληαη κε επζχλε θαη κέξηκλα ηνπ πξνκεζεπηή, 

δσξεάλ, ε απνθαηάζηαζε  φισλ ησλ δπζιεηηνπξγηψλ, βιαβψλ κε επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζε ησλ 
ηκεκάησλ πνπ έρνπλ ππνζηεί βιάβε. 

 Ν πξνκεζεπηήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001 θαη ISO 13485 γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ηελ 

ηερληθή ππνζηήξημε θαη εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ. Δπίζεο λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο 
ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο Γ..8δ/Γ.Ξ.νηθ./1348/2004. Λα θαηαηεζνχλ επηθπξσκέλα θαη 

κεηαθξαζκέλα πηζηνπνηεηηθά πξνο απφδεημε ησλ παξαπάλσ. 

 Ρα πξντφληα λα θέξνπλ ηελ ζήκαλζε CE θαη πξνο απφδεημε απηνχ λα θαηαηεζνχλ ηα αληίζηνηρα 

επηθπξσκέλα θαη κεηαθξαζκέλα πηζηνπνηεηηθά δήισζε ζπκκφξθσζεο θαη εγγξαθή απηψλ ζηα 
κεηξψα ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ αληίζηνηρνπ θξάηνπο-κέινπο. Δπίζεο ν θαηαζθεπαζηήο λα είλαη 

πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001θαη ISO 13485, λα θαηαηεζνχλ επηθπξσκέλα θαη κεηαθξαζκέλα ηα 
αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά. 

 Λα θαηαηεζνχλ  ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο ηνπ πξντφληνο (ζχζηαζε 

πιηθνχ θαηαζθεπήο ,αληνρή θαηά DIN)  
 Λα θαηαηεζνχλ πξσηφηππα Prospectus , απηά πνπ ρξεζηκνπνηεί ν θαηαζθεπαζηήο δηεζλψο γηα ηελ 

πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ θαη φρη θσηνγξαθίεο ή ζρέδηα, εηδψλ πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ εηδηθά γηα 

λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο ρσξίο απηά λα είλαη δνθηκαζκέλα θαη ζε ζπκκφξθσζε 

κε ηα δηεζλή πξφηππα. 
 Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ε ζχληαμε θχιινπ ζπκκφξθσζεο ζε πιήξε αληαπφθξηζε κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ,κε αληίζηνηρεο παξαπνκπέο ζηα ηερληθά θπιιάδηα θαη έληππα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 

νίθνπ γηα ηεθκεξίσζε. 
 Δθηφο απφ prospectus λα ππάξρεη δπλαηφηεηα πξνζθφκηζεο δείγκαηνο,  

 εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο. 

 

6. ΔΞΗΡΝΗΣΝ ΟΝΝΚΔΡΟΝ  

    ΚΔ ΔΞΗΙΝΓΖ  ΣΟΖΠΖΠ –ΓΟΑΛΡΖΟΑ ΝΜΓΝΛΝΘΔΟΑΞΔΗΑΠ 

 1.1 Θαλνληζκνί – Ξξφηππα 

A. Ρ.Ν.Ρ.Δ.Δ. 2491/86 Απνζήθεπζε θαη δηαλνκή αεξίσλ γηα ηαηξηθή ρξήζε. 

B. Θαλνληζκνί BS, ISO, DIN, NF, θιπ. 

 

 1.2 Ξεξηγξαθή 

Ρα ξνφκεηξα ζα είλαη θαηάιιεια γηα ηαηξηθή ρξήζε ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο Διιεληθνχο θαη Γηεζλείο 
Θαλνληζκνχο. 

Θα είλαη ηχπνπ επίηνηρεο ιήςεο θαηάιιεινπ ηχπνπ, ππνδείμεσο ηνπ λνζνθνκείνπ. Θα θέξνπλ: 

 αινδείθηε έλδεημεο ξνήο 

 Γηαθαλή θηάιε πγξαληήξα νμπγνλνζεξαπείαο, 250 cc, ιεηηνπξγίαο πίεζεο ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο. 

Νη ζπλδέζεηο, ζπεηξψκαηα, ζηεγαλψζεηο θιπ. ζα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο. 

Ζ ξχζκηζε ξνήο ζα είλαη αθξηβήο, κε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο 0-15lt/min θαη ζα επηηπγράλεηαη κε 
πεξηζηξνθηθφ δηαθφπηε. 
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Ρν ξνφκεηξν ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε δηάηαμε κεηαγσγήο ξνήο είηε κέζσ πγξαληήξα νμπγνλνζεξαπείαο 
είηε κέζσ αθξνθπζίνπ. Ρν αθξνθχζην ζα βξίζθεηαη ζην ζψκα ηεο ζπζθεπήο. 

Ν πγξαληήξαο ζα κπνξεί λα απνζηεηξσζεί ζηνπο 130νC.  

Θα θέξεη δηάηαμε δηάρπζεο νμπγφλνπ. 

Δηδηθνί φξνη 

- Ρα πξνζθεξφκελα είδε λα θαιχπηνληαη απφ εγγχεζε (2) εηψλ θαη λα ππάξρεη επάξθεηα 

αληαιιαθηηθψλ γηα δέθα (10) κεηά απφ ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπο απφ ηελ ππεξεζία. 

- Ν πξνκεζεπηήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001:2015 θαη ISO 13485:2016 γηα ηελ 
πξνκήζεηα θαη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε θαη εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ. Δπίζεο λα 

ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο Γ..8δ/Γ.Ξ.νηθ./1348/2004. Λα θαηαηεζνχλ 

επηθπξσκέλα θαη κεηαθξαζκέλα  πηζηνπνηεηηθά πξνο απφδεημε ησλ παξαπάλσ. 
- Ρα πξντφληα λα θέξνπλ ηελ ζήκαλζε CE ηαηξηθήο ρξήζεο θαη πξνο απφδεημε απηνχ λα 

θαηαηεζνχλ ηα αληίζηνηρα επηθπξσκέλα θαη κεηαθξαζκέλα πηζηνπνηεηηθά δήισζε ζπκκφξθσζεο θαη 
εγγξαθή απηψλ ζηα κεηξψα ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ αληίζηνηρνπ θξάηνπο-κέινπο. Δπίζεο ν 

θαηαζθεπαζηήο λα είλαη  πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001θαη ISO 13485, λα θαηαηεζνχλ   επηθπξσκέλα 

θαη κεηαθξαζκέλα ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά. 
- Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ε ζχληαμε θχιινπ ζπκκφξθσζεο ζε πιήξε αληαπφθξηζε κε ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ,κε αληίζηνηρεο παξαπνκπέο ζηα ηερληθά θπιιάδηα θαη έληππα ηνπ 
θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ γηα ηεθκεξίσζε.  

- Δθηφο απφ prospectus λα ππάξρεη δπλαηφηεηα πξνζθφκηζεο δείγκαηνο.  

 

7. ΔΞΗΡΝΗΣH ΑΛΑΟΟΝΦΖΠΖ 

       (ΔΞΗΡΝΗΣΝΠ ΟΘΚΗΠΡΖΠ ΗΑΡΟΗΘΝ ΘΔΛΝ) 

 1.1 Θαλνληζκνί – Ξξφηππα 

A. Ρ.Ν.Ρ.Δ.Δ. 2491/86 Απνζήθεπζε θαη δηαλνκή αεξίσλ γηα ηαηξηθή ρξήζε. 

B. Θαλνληζκνί BS, ISO, DIN, NF, θιπ. 

 

 1.2 Ξεξηγξαθή 

Νη ξπζκηζηέο ζα είλαη θαηάιιεινη γηα ηαηξηθή ρξήζε ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο Διιεληθνχο θαη Γηεζλείο 

Θαλνληζκνχο. 

Θα είλαη ηχπνπ επίηνηρεο ιήςεο θαηάιιεινπ ηχπνπ ππνδείμεσο ηνπ λνζνθνκείνπ. Θα θέξνπλ: 

 Ξεξηζηξνθηθφ δηαθφπηε ξχζκηζεο θελνχ 0-100 KPa, (0-1000 mbar) παξνρήο –150 lt/min 

 Γηαθφπηε on-off 

 Γηάηαμε ζηθνληζκνχ κε βαιβίδα αζθαιείαο θαη θίιηξν 

 Ξνιπζνπιθνληθν δνρείν 1000 cc, απνζηεηξνχκελν ζηνπο 130 oC κε 

δπλαηφηεηα ζχλδεζεο πιαζηηθνχ ζάθνπ κηαο ρξήζεο. 

Νη ζπλδέζεηο, ζπεηξψκαηα, ζηεγαλψζεηο θιπ. ζα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο. 

 1.3 Δηδηθνί φξνη 

 Ρα πξνζθεξφκελα είδε λα θαιχπηνληαη απφ εγγχεζε (2) εηψλ θαη λα ππάξρεη επάξθεηα 
αληαιιαθηηθψλ γηα δέθα (10) κεηά απφ ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπο απφ ηελ 

ππεξεζία. 

 Ν πξνκεζεπηήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001:2015 θαη ISO 13485:2016 γηα ηελ πξνκήζεηα 

θαη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε θαη εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ. Δπίζεο λα ηθαλνπνηεί ηηο 

απαηηήζεηο ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο Γ..8δ/Γ.Ξ.νηθ./1348/2004. Λα θαηαηεζνχλ επηθπξσκέλα θαη 
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κεηαθξαζκέλα πηζηνπνηεηηθά πξνο απφδεημε ησλ παξαπάλσ. 

 Ρα πξντφληα λα θέξνπλ ηελ ζήκαλζε CE ηαηξηθήο ρξήζεο θαη πξνο απφδεημε απηνχ λα θαηαηεζνχλ 

ηα αληίζηνηρα επηθπξσκέλα θαη κεηαθξαζκέλα πηζηνπνηεηηθά δήισζε ζπκκφξθσζεο θαη εγγξαθή 
απηψλ ζηα κεηξψα ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ αληίζηνηρνπ θξάηνπο-κέινπο. Δπίζεο ν 

θαηαζθεπαζηήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001 θαη ISO 13485, λα θαηαηεζνχλ 

επηθπξσκέλα θαη κεηαθξαζκέλα ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά. 

 Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ε ζχληαμε θχιινπ ζπκκφξθσζεο ζε πιήξε αληαπφθξηζε κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο , κε αληίζηνηρεο παξαπνκπέο ζηα ηερληθά θπιιάδηα θαη έληππα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 

νίθνπ γηα ηεθκεξίσζε. 

 Δθηφο απφ prospectus λα ππάξρεη δπλαηφηεηα πξνζθφκηζεο δείγκαηνο. 
 

 

8. ΔΜΔΡΑΠΡΗΘΔΠ ΘΙΗΛΔΠ 

 

ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ : 

 Δμεηαζηηθφ θξεβάηη ζηαζεξφ , κε εξεηζίλσην θεθαιήο. 

 

ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ: 

 Όςνο   0.75 κ. πεξίπνπ. 

 Ξιάηνο 0.65 κ.        “ 

 Κήθνο  1.90 κ.        “ 

 

ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΗΘΑ  ΠΡΝΗΣΔΗΑ: 

 Κεηαιιηθφο ζθειεηφο πςειήο αληνρήο θαη πνηφηεηαο , 

 αλνμείδσηνο AISI 304 -18/10 

 Δπηθάλεηα θαηάθιηζεο δχν ηκεκάησλ, κε επηθάιπςε αθξψδεο πιαζηηθφ ζηξψκα ζθιεξήο γνκψζεσο, 

πάρνπο 5 εθαη. ηνπιάρηζηνλ. 
 Δπέλδπζε κε  ηερλεηφ  δέξκα πςειήο πνηφηεηαο κε αληνρή ζηα απνιπκαληηθά πιηθά θαζαξηζκνχ, ζε 

ρξψκα επηινγήο ηεο ππεξεζίαο. 

 Αλάθιεζε θεθαιήο κε απηφκαην  κεραληζκφ ζηαζεξνπνίεζεο ζε νπνηαδήπνηε ζέζε απφ , απφ 0ν-90ν 

πεξίπνπ.  

 Ξξνζθέθαιν εξγνλνκηθφ (πνκπέ). 

 Δλζσκαησκέλνο κεραληζκφο γηα ηνπνζέηεζε ξνιφ ραξηηνχ 

 Δπηκειεκέλν θηλίξηζκα, ζηξνγγπιεκέλεο γσλίεο. 

 

ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ: 

      1. Ρα πξνζθεξφκελα είδε λα θαιχπηνληαη απφ εγγχεζε (2) εηψλ θαη λα ππάξρεη επάξθεηα 

αληαιιαθηηθψλ γηα δέθα (10) κεηά απφ ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπο απφ ηελ ππεξεζία. 
 2. Ν πξνκεζεπηήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001 θαη ISO 13485 γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ηελ 

ηερληθή ππνζηήξημε θαη εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ. Δπίζεο λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηεο 

ππνπξγηθήο απφθαζεο Γ..8δ/Γ.Ξ.νηθ./1348/2004  
 Λα θαηαηεζνχλ επηθπξσκέλα θαη κεηαθξαζκέλα πηζηνπνηεηηθά πξνο απφδεημε ησλ παξαπάλσ. 

 3. Ρα πξντφληα λα θέξνπλ ηελ ζήκαλζε CE ή δήισζε ζπκκφξθσζεο θαη πξνο απφδεημε απηνχ λα 

θαηαηεζνχλ ηα αληίζηνηρα επηθπξσκέλα θαη κεηαθξαζκέλα πηζηνπνηεηηθά. Δπίζεο ν θαηαζθεπαζηήο λα 

είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001 λα θαηαηεζνχλ επηθπξσκέλα θαη κεηαθξαζκέλα ηα αληίζηνηρα 

πηζηνπνηεηηθά. 
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       4. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ε ζχληαμε θχιινπ ζπκκφξθσζεο ζε πιήξε αληαπφθξηζε κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ,κε αληίζηνηρεο παξαπνκπέο ζηα ηερληθά θπιιάδηα θαη έληππα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ 
γηα ηεθκεξίσζε. 

 5. Λα θαηαηεζνχλ πξσηφηππα Prospectus , απηά πνπ ρξεζηκνπνηεί ν θαηαζθεπαζηήο δηεζλψο γηα ηελ 

πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ θαη φρη θσηνγξαθίεο ή ζρέδηα, εηδψλ πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ εηδηθά γηα λα 

πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο ρσξίο απηά λα είλαη δνθηκαζκέλα θαη ζε ζπκκφξθσζε κε ηα 
δηεζλή πξφηππα. 

                                                                                             

      ΡΚΖΚΑ 2 ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ 

 

1.ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΔΠ ΝΘΝΛΔΠ 
 

      ΡΔΣΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ 

Ρν δεηνχκελν είδνο ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο παξαθάησ απαξαίηεηεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, πνπ ζα 

πξέπεη λα απνδεηθλχνληαη ζηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή θαη ζε Φχιιν Ππκκφξθσζεο θαη λα 

ηεθκεξηψλνληαη κε αληίζηνηρεο παξαπνκπέο ζε πξσηφηππα prospectus, ή άιια επίζεκα έγγξαθα: 

1.1. Λα είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, ηειεπηαίν κνληέιν, αλαγλσξηζκέλνπ νίθνπ, κε πηζηνπνίεζε θαηά 

ISO, λα θέξεη ηε ζήκαλζε CE θαη λα ιεηηνπξγεί κε 220 V/50 Hz. 

1.2. Λα είλαη δηαγλσζηηθφ κφληηνξ πεξίπνπ 30"  θαη νπσζδήπνηε 6MP κε δπλαηφηεηεο, ζηαζεξνπνίεζε 

θσηεηλφηεηαο, ηζνζηάζκηζε ςεθηαθήο νκνηνκνξθίαο, ιεηηνπξγία anti-glare, ιεηηνπξγία anti-reflection, 
ιεηηνπξγία πβξηδηθνχ γάκκα. 

1.3. Λα δηαζέηεη έγρξσκν LED IPS (in-plane switching) panel. 

1.4. Λα έρεη αλάιπζε δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 3280 x 2048 

1.5. Λα έρεη κέγεζνο pixel pitch πεξίπνπ 0,19 x0,19  mm. 

1.6. Λα δηαζέηεη θιίκαθα απεηθνληδφκελσλ Σξσκάησλ Panel 10-bit (DisplayPort): 1.07 δηζεθαηνκκχξηα 

(κέγηζην) ρξψκαηα θαη 8-bit ρξψκαηα: 16.77 εθαηνκκχξηα απφ κηα παιέηα 543 δηζεθαηνκκπξίσλ 

ρξσκάησλ. 

1.7. Λα δηαζέηεη γσλία ζέαζεο 178° / 178° 

1.8. Λα δηαζέηεη Φσηεηλφηεηα (πεξίπνπ) Panel πεξίπνπ 1000 cd/m2 

1.9. Λα δηαζέηεη ιφγν αληίζεζεο (πεξίπνπ) Panel 1500:1 

1.10. Λα δηαζέηεη ρξφλν απφθξηζεο (πεξίπνπ) Panel 25 ms  

1.11. Λα δηαζέηεη Αθξνδέθηεο Δηζφδνπ DVI-D (dual link) x 1, DisplayPort x 2 

1.12. Λα δηαζέηεη Αθξνδέθηεο Δμφδνπ DisplayPort x 1 

1.13. Λα δηαζέηεη Αηζζεηήξα Νπίζζηνπ Φσηηζκνχ, Δκπξφζζην Δλζσκαησκέλν Αηζζεηήξα Απηφκαηεο 

Βαζκνλφκεζεο (AutoCalibration), Αηζζεηήξα Ξαξνπζίαο Σξήζηε, Αηζζεηήξα Φσηεηλφηεηαο 

Ξεξηβάιινληνο. 

1.14. Λα δηαζέηεη δπλαηφηεηεο επθνιίαο ζηε ξνή εξγαζίαο λα αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά. 

1.15. Λα δηαζέηεη ιεηηνπξγία εμνκνίσζεο ησλ δηαθπκάλζεσλ ζηε θσηεηλφηεηα θαη ζηε ρξσκαηηθφηεηα ζε 

δηαθνξεηηθά ζεκεία ηεο νζφλεο. 

1.16. Λα θαιχπηεηαη απφ CE (Medical Device Directive), EN60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1, CSA C22.2 No. 

601-1, IEC60601-1. 

1.17. Λα δηαζέηεη εγγχεζε πέληε (5) εηψλ. 

 

2.ΡΔΣΛΗΘΖ  ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ   ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ-ΠΠΘΔΥΛ 

 

2.1.  Ρα είδε ζα εγθαηαζηαζνχλ θαη ζα παξαδνζνχλ ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία, κε θξνληίδα θαη 
δαπάλε ηνπ Ξξνκεζεπηή, ζε ρψξνπο πνπ ζα ππνδείμεη ην Λνζνθνκείν, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή θαη ηηο πξνβιεπφκελεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο αζζελψλ, ρεηξηζηψλ, πεξηβάιινληνο. Ν 

Ξξνκεζεπηήο ζα ππνβάιιεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, ηπρφλ πξναπαηηνχκελεο ππνδνκέο (παξνρέο, ζπλδέζεηο 
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θ.ιπ.) ή άιιεο ππνρξεψζεηο ηνπ Λνζνθνκείνπ, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ε παξάδνζε ζχκθσλα κε ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

2.2.  Ρα πξνζθεξφκελα είδε ζα έρνπλ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δχν ρξφληα ηνπιάρηζηνλ θαη πιήξε 

ππνζηήξημε ζε αληαιιαθηηθά θαη service γηα 10 ρξφληα ηνπιάρηζηνλ, κε απνδεδεηγκέλε παξαθαηαζήθε 
αληαιιαθηηθψλ. Ρπρφλ πεξηπηψζεηο πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ εγγχεζε (π.ρ. αλαιψζηκα ή εξγαζίεο), ζα 

πξέπεη νπσζδήπνηε λα αλαθεξζνχλ. Ζκεξνκελία έλαξμεο ηεο εγγχεζεο ζεσξείηαη ε εκεξνκελία ππνγξαθήο 
ηνπ Ξξσηνθφιινπ Νξηζηηθήο Ξαξαιαβήο, κε ην νπνίν βεβαηψλεηαη ε νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 

παξαιαβή, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Πχκβαζεο.  

2.3.  Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο ζα γίλνληαη, κε επζχλε θαη κέξηκλα ηνπ Ξξνκεζεπηή, δσξεάλ, 
φινη νη πξνιεπηηθνί έιεγρνη θαη νη ζπληεξήζεηο, φηαλ θαη φπσο πξνβιέπνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή, θαζψο 

θαη ε απνθαηάζηαζε φισλ ησλ έθηαθησλ βιαβψλ, κε επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζε ησλ ηκεκάησλ πνπ έρνπλ 
ππνζηεί βιάβε, απφ εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα επεκβαίλεη  εληφο 24 σξψλ ην αξγφηεξν 

απφ ηελ έγγξαθε ή ηειεθσληθή εηδνπνίεζή ηνπ. 

2.4.   Λα δνζνχλ πιήξε ζηνηρεία γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ service ηνπ Ξξνκεζεπηή, ν νπνίνο πξέπεη λα έρεη 
επαξθή εκπεηξία ζην ζπγθεθξηκέλν είδνο, θαζψο θαη πειαηνιφγην ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο.  

2.5.   Λα δνζνχλ βεβαηψζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ, απφ ηηο νπνίεο λα θαίλεηαη φηη ν πξνκεζεπηήο είλαη 
εμνπζηνδνηεκέλνο σο πξνο ηελ παξνρή πιήξνπο ηερληθήο θαη επηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο θαη φηη επαξθήο 

αξηζκφο ζηειερψλ ηνπ Ξξνκεζεπηή έρνπλ εθπαηδεπηεί απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο ηνπ πξντφληνο. 

2.6.  Λα επηζπλαθζνχλ ηα πηζηνπνηεηηθά CΔ ηνπ είδνπο θαη  ISO ηνπ νίθνπ θαζψο θαη Βεβαίσζε 

πηζηνπνηεκέλνπ θνξέα πεξί ζπκκφξθσζεο ηνπ πξνκεζεπηή κε ηηο Αξρέο θαη Θαηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα 

ηελ νξζή πξαθηηθή δηαλνκήο θαη εμππεξέηεζεο (service) ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ, ζχκθσλα κε ηελ 
πνπξγηθή Απφθαζε Γ8δ/ΓΞ.νηθ./1348,ΦΔΘ 32Α/16-01-04). 

2.7.  Λα ζπλνδεχεηαη ε ηερληθή πξνζθνξά κε νδεγίεο ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ πξντφληνο. 

 2.8.  Λα παξέρεηαη θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ πξντφληνο δσξεάλ εθπαίδεπζε ησλ ρεηξηζηψλ ζηε ζεσξία, ην 

ρεηξηζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία, αιιά θαη ησλ ηερληθψλ ζηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε θαη ηα κέηξα αζθάιεηαο ησλ 

ρξεζηψλ θαη ηνπ κεραλήκαηνο (Λφκνο 2955/01, άξζξν 2, παξ. 5).   

2.9.  Λα παξαδνζνχλ, κε ηελ παξάδνζε ηνπ είδνπο, ηα πξσηφηππα εγρεηξίδηα ρεηξηζκνχ θαη service, κε ηα 

θπθισκαηηθά δηαγξάκκαηα, ηηο νδεγίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο θαη ηνπο θσδηθνχο ησλ αληαιιαθηηθψλ.  

2.10. Λα πεξηγξαθεί ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπληεξήζεσλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ   θαηαζθεπαζηή, λα 

δηεπθξηληζηνχλ ζαθψο νη ρξφλνη θαη ην είδνο ησλ ζπληεξήζεσλ πνπ πξέπεη λα θάλεη ν εμνπζηνδνηεκέλνο 
αληηπξφζσπνο θαη ελδερνκέλσο ν ρξήζηεο θαη λα αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά φια ηα απαηηνχκελα αλαιψζηκα ή 

άιια πιηθά ησλ ζπληεξήζεσλ, κε ηνπο θσδηθνχο, ηηο ηηκέο θαη ην ρξφλν δσήο ηνπο.  

2.11. Ν ρξφλνο παξάδνζεο λα κελ ππεξβαίλεη ηνπο ηξείο (3) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο 
Πχκβαζεο. 

 

ΡΚΖΚΑ 3 ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ: ΔΞΗΞΙΑ ΓΟΑΦΔΗΥΛ – ΓΥΚΑΡΗΥΛ 

1. ΡΟΑΞΔΕΗ ΘΑΘΗΠΡΗΘΝ 

 

Γ Η Α Π Ρ Α Π Δ Η Π :  

 Κήθνο   1.00κ. (±10%). 

 Ξιάηνο  0.60κ. (±10%). 

 Όςνο     0.40κ. (±10%). 
 

Ρ Δ Σ Λ Η Θ Α   Σ Α Ο Α Θ Ρ Ζ Ο Η Π Ρ Η Θ Α  : 

 ιηθφ θαηαζθεπήο : Δληαίν θχιιν κνξηνζαλίδαο ηξηψλ ζηξψζεσλ ηχπνπ 1 ,   
     πςειήο  ππθλφηεηαο ,  πάρνπο 25 ρηι, κε  επέλδπζε θπζηθνχ θαπιακά,  
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     θαηεγνξίαο Δ1 
- Πηήξημε ζε ηέζζεξα πφδηα ζηαζεξά. 

- Θαηάιιεια αληηνιηζζεηηθά πέικαηα ζηα ζεκεία επαθήο κε ην έδαθνο γηα ηελ  

     απφζβεζε ζνξχβνπ θαη απνθπγή θζνξψλ ζην πάησκα. 

- Αλσ επηθάλεηα ρξήζεο κε δπλαηφηεηα θαζαξηζκνχ  κε ηα ζπλήζε  

      απνξξππαληηθά  ηνπ εκπνξίνπ, ρσξίο  αιινηψζεηο ηεο επηθάλεηαο. 

- Δπηκειεκέλν θηλίξηζκα , ζηξνγγπιεκέλεο γσλίεο  , αθαλείο βίδεο. 
- Γπλαηφηεηα επηινγήο  ρξψκαηνο  απφ ρξσκαηνιφγην . 

  

Δ Η Γ Η Θ Ν Η   Ν Ο Ν Η: 

 Ρα πξνζθεξφκελα είδε λα θαιχπηνληαη απφ εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ (3) εηψλ θαη λα ππάξρεη επάξθεηα 
αληαιιαθηηθψλ γηα δέθα (10) κεηά απφ ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπο απφ ηελ ππεξεζία. 

 Ν θαηαζθεπαζηήο λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001θαη λα εθαξκφδεη ζχζηεκα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο , ISO 14001 Λα θαηαηεζνχλ  ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή ηζνδχλακα ηνπο  

 Κνξηνζαλίδα, πηζηνπνίεζεο πνηφηεηαο θαηεγνξίαο Δ1 ηχπνο Ο2,ζχκθσλε κε ηηο ηζρχνπζεο εθδφζεηο ησλ 

πξνηχπσλ ειέγρνπ ΔΛ310,ΔΛ319 θαη ΔΛ312    

 Ζ βαθή ησλ μχιηλσλ ζηνηρείσλ λα πξαγκαηνπνηεζεί κε πιηθά φπνπ ην επίπεδν ησλ πηεηηθψλ νξγαληθψλ 
ελψζεσλ λα είλαη εληφο ησλ νξίσλ πνπ νξίδεη ε ειιεληθή λνκνζεζία (.Α.437/2005/2006) θαη θάζε 

ηξνπνπνίεζε  απηήο. 

 Λα θαηαηεζνχλ πξσηφηππα Prospectus , απηά πνπ ρξεζηκνπνηεί ν θαηαζθεπαζηήο δηεζλψο γηα ηελ 

πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ θαη φρη θσηνγξαθίεο ή ζρέδηα, εηδψλ πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ εηδηθά γηα λα 

πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο ρσξίο απηά λα είλαη δνθηκαζκέλα θαη ζε ζπκκφξθσζε κε ηα 
δηεζλή πξφηππα. 

 

2. Γξαθείν κε ηξνρήιαηε ζπξηαξηέξα 
Ρα έπηπια ηεο  ζπξηαξηέξαο θαη ηνπ γξαθείνπ  λα  απνηεινχλ, απαξαηηήησο, έλα εληαίν νκνηνγελέο  

ζχλνιν πνηνηηθά θαη ρξσκαηηθά. 

 

Α. Γξαθείν   

ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ : 

 Δπηθάλεηα εξγαζίαο. 

 Ξξνζηαηεπηηθέο επηθάλεηεο ζε φιν ην χςνο ηνπ επίπινπ εκπξφο θαη πιάτ 

 Έδξαζε ζηηο πιατλέο πξνζηαηεπηηθέο επηθάλεηεο . 

 
ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ: 

 Κήθνο : 1.20 κ./1,40κ.  

 Ξιάηνο: 0.80 κ πεξίπνπ  

 Όςνο: 0.75 κ.      « 

 

Θ Α ΡΑ Π Θ Δ  Α Π Ρ Η Θ Α  Π ΡΝ Η Σ Δ Η Α 

 ιηθφ θαηαζθεπήο: 

  Δληαίν θχιιν κνξηνζαλίδαο ηξηψλ ζηξψζεσλ ηχπνπ 1, πςειήο ππθλφηεηαο,  πάρνπο 25 ρηι, κε 
επηθάιπςε ακθίπιεπξα,      κειακίλεο, άθαπζηεο, κεγάιεο αληνρήο, ρξσκαηηθά αλαιινίσηεο. 

 Δπηθάλεηα εξγαζίαο- παξάπιεπξεο επηθάλεηεο: 

Θαηαζθεπή ιπφκελε, ηα πιατλά ε κεηψπε θαη ε επηθάλεηα εξγαζίαο ζπλαξκνινγνχληαη κε γσληέο 

ζχλδεζεο  γηα ηελ εμαζθάιηζε πιήξνπο ζηαζεξφηεηαο θαη πςειήο αληνρήο. 
 Κειακίλε απιψλ θαζαξψλ ρξσκαηηζκψλ Κάη (επηινγή απφ ρξσκαηνιφγην) 

 Δπηκειεκέλν θηλίξηζκα, ζηξνγγπιεκέλεο γσλίεο ή γσλίεο 45° , αθαλείο βίδεο. 

 Ξεξηκεηξηθά εκθαλείο πήρεηο  θνπξληζηήο νμπάο ή πξνθίι απφ ζθιεξφ P.V.C πάρνπο  3ρηι. ή 
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πιαζηηθφ πξνθίι ABS, πάρνπο ≥1,0ρηι.νκνίνπ ρξσκαηηζκνχ κε ην θπξίσο ζψκα ,ζεξκνθνιιεκέλα κε 
θφιια κε ηνμηθή θαη ζηξνγγπιεκέλα ζηηο άθξεο. 

      Νξηδνληίσζε ηνπ επίπινπ ζην δάπεδν κε εηδηθνχο ξπζκηδφκελνπο    

      ξεγνπιαηφξνπο. Δχξνο ξχζκηζεο ηνπιάρηζηνλ 0-10ρηι. 

 Νιεο νη ηειηθέο  επηθάλεηεο ζα θαζαξίδνληαη εχθνια  κε ηα ζπλήζε απνξξππαληηθά  ηνπ εκπνξίνπ, 

ρσξίο λα πξνθαιείηαη βιάβε ζηελ επηθάλεηα. 

 
 

     ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ: 

 Ρα πξνζθεξφκελα είδε λα θαιχπηνληαη απφ εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ (3) εηψλ θαη λα ππάξρεη επάξθεηα 

αληαιιαθηηθψλ γηα δέθα (10) κεηά απφ ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπο απφ ηελ ππεξεζία. 

 Ν θαηαζθεπαζηήο λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001 θαη λα εθαξκφδεη 

ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο , ISO 14001.   Λα θαηαηεζνχλ  ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή 

ηζνδχλακα ηνπο.     
 ια ηα μχιηλα ζηνηρεία  πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα δηαζέηνπλ ηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο θαη 

πηζηνπνηήζεηο  αζθαιείαο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία: Θ..Α. Ε3-7835/2011 (ΦΔΘ 

2650/Β’/09-11-2011)  
 Λα ππνβιεζνχλ πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο θαη ελαξκφληζεο κε ην επξσπατθφ πξφηππν   ΔΛ527  ή 

ηζνδχλακν ηνπ.   

 Κνξηνζαλίδα, πηζηνπνίεζεο πνηφηεηαο θαηεγνξίαο Δ1 ηχπνο Ο2,ζχκθσλε κε ηηο ηζρχνπζεο εθδφζεηο 

ησλ πξνηχπσλ ειέγρνπ ΔΛ310,ΔΛ319 θαη ΔΛ312 
 Ζ Κειακίλε λα πιεξνί ηα επξσπατθά πξφηππα πξνδηαγξαθψλ ΔΛ14322, ΔΛ14323 θαη  ΔΛ438-2 ή 

ηζνδχλακα ηνπο:   

- Αληνρή ζηελ ηξηβή : θαηεγνξία 2 

- Αληνρή ζηε ράξαμε: ≥2Nt 
- Αληνρή ζηε θζνξά απφ ηελ ρξήζε ρεκηθψλ:rating 4. 

     Λα θαηαηεζνχλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά 

 Λα θαηαηεζνχλ πξσηφηππα Prospectus , απηά πνπ ρξεζηκνπνηεί ν θαηαζθεπαζηήο δηεζλψο γηα ηελ 

πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ θαη φρη θσηνγξαθίεο ή ζρέδηα, εηδψλ πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ εηδηθά γηα 
λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο ρσξίο απηά λα είλαη δνθηκαζκέλα θαη ζε ζπκκφξθσζε 

κε ηα δηεζλή πξφηππα. 

 Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ε ζχληαμε θχιινπ ζπκκφξθσζεο ζε πιήξε αληαπφθξηζε κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ,κε αληίζηνηρεο παξαπνκπέο ζηα ηερληθά θπιιάδηα θαη έληππα ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα 
ηεθκεξίσζε. 

 

Β. Ρξνρήιαηε  ζπξηαξηέξα 

ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ: 

- Αλεμάξηεην ηξνρήιαην έπηπιν 
- Κνιπβνζήθε θαη 3 ζπξηάξηα   

 

ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ: 

- Ξιάηνο:  0,45κ. 

- Βάζνο :  0,60κ.   
- Όςνο :   0,60κ.  

      (απφθιηζε ±5 εθαη.) 

  

ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΗΘΑ   ΠΡΝΗΣΔΗΑ: 

- Θπξίσο ζψκα :πεξηκεηξηθφ θνπηί κε πιάηε θαη κεηψπεο ζπξηαξηψλ, απφ εληαίν θχιιν 
κνξηνζαλίδαο ηξηψλ ζηξψζεσλ ηχπνπ 1 , πςειήο ππθλφηεηαο , πάρνπο 18 –22 ρηι ,κε   

ακθίπιεπξε επίζηξσζε  κειακίλεο,(επηινγή ρξψκαηνο απφ ρξσκαηνιφγην) 
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- Ππγθφιιεζε ζηηο αθκέο ηαηληψλ Ο.V.C.  ή πιαζηηθφ πξνθίι ABS, πάρνπο ≥1,0ρηι.νκνίνπ ρξσκαηηζκνχ 
- Ρξία ηζνκεγέζε ζπξηάξηα θπιηφκελα, κεηαιιηθά  κε πάρνο ιακαξίλαο ≥0,9ρηι. αληνρήο ζε  κφληκν 

θνξηίν ηνπιάρηζηνλ 10kg .  

- Κνιπβνζήθε απφ εληζρπκέλν πνιπακίδην ή πνιππξνππιέλην, κε θαηάιιειεο δηακνξθσκέλεο θνηιφηεηεο 
γηα ηα είδε γξαθηθήο χιεο, αληνρήο ηνπιάρηζηνλ 5kg. 

-  Κεραληζκφο θίλεζεο αζφξπβνο , ζχζηεκα ζχγρξνλνπ ηχπνπ (ηειεζθνπηθφο νδεγφο ), 
- κε αζθάιηζε ησλ ζπξηαξηψλ ζηελ θιεηζηή ζέζε θαη δπλαηφηεηα πιήξνπο εμαγσγήο. 

- Σεηξνιαβέο εξγνλνκηθέο  ζηε κεηψπε ηνπ ζπξηαξηνχ ,δχν ζεκείσλ ζηήξημεο ή ηχπνπ «ρνχθηαο» 

- Πηήξημε ζε δηπινχο, πεξηζηξεθφκελνπο  ηξνρνχο απφ εληζρπκέλν πιαζηηθφ πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ 
αζθαιή έδξαζε θαη εχθνιε κεηαθίλεζε. 

- Θεληξηθή θπιηλδξηθή  θιεηδαξηά αζθαιείαο, κε 2 θιεηδηά κε αξζξσηή εξγνλνκηθή ιαβή 
- Ρειηθέο επηθάλεηεο αληηζακβσηηθέο ,εχθνιεο ζην θαζάξηζκα κε ηα ζπλήζε πιηθά ηνπ εκπνξίνπ. 

 

ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ:  

 Ρα πξνζθεξφκελα είδε λα θαιχπηνληαη απφ εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ (3) εηψλ θαη λα ππάξρεη επάξθεηα 

αληαιιαθηηθψλ γηα δέθα (10) κεηά απφ ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπο απφ ηελ ππεξεζία. 

 Ν θαηαζθεπαζηήο λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001θαη εθαξκφδεη ζχζηεκα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο , ISO 14001. 

          Λα θαηαηεζνχλ  ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή ηζνδχλακα ηνπο.     

 ια ηα μχιηλα ζηνηρεία  πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα δηαζέηνπλ ηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο θαη 

πηζηνπνηήζεηο  αζθαιείαο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία: Θ..Α. Ε3-7835/2011 (ΦΔΘ 
2650/Β’/09-11-2011)  

 Λα ππνβιεζνχλ πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο θαηά ΔΛ14703 θαη ΔΛ14074 ή ηζνδχλακα ηνπο.   

 Κνξηνζαλίδα, πηζηνπνίεζεο πνηφηεηαο θαηεγνξίαο Δ1 ηχπνο Ο2,ζχκθσλε κε ηηο ηζρχνπζεο εθδφζεηο ησλ 

πξνηχπσλ ειέγρνπ ΔΛ310,ΔΛ319 θαη ΔΛ312 

 Ζ Κειακίλε λα πιεξνί ηα επξσπατθά πξφηππα πξνδηαγξαθψλ ΔΛ14322, ΔΛ14323 θαη  ΔΛ438-2 ή 

ηζνδχλακα ηνπο:   
 Αληνρή ζηελ ηξηβή : θαηεγνξία 2 

 Αληνρή ζηε ράξαμε: ≥2Nt 

 Αληνρή ζηε θζνξά απφ ηελ ρξήζε ρεκηθψλ:rating 4. 

       Λα θαηαηεζνχλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά  

 Λα θαηαηεζνχλ πξσηφηππα Prospectus , απηά πνπ ρξεζηκνπνηεί ν θαηαζθεπαζηήο δηεζλψο γηα ηελ 

πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ θαη φρη θσηνγξαθίεο ή ζρέδηα, εηδψλ πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ εηδηθά γηα λα 
πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο ρσξίο απηά λα είλαη δνθηκαζκέλα θαη ζε ζπκκφξθσζε κε ηα 

δηεζλή πξφηππα. 

 Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ε ζχληαμε θχιινπ ζπκκφξθσζεο ζε πιήξε αληαπφθξηζε κε ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο ,κε αληίζηνηρεο παξαπνκπέο ζηα ηερληθά θπιιάδηα θαη έληππα ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα 

ηεθκεξίσζε. 

 

 

3. Ληνπιάπα γξαθείσλ (αξρεηνζήθε) 
 

Ι Δ Η Ρ Ν  Ο Γ Η Α: 

 Μχιηλν έπηπιν. 

 αλνηγφκελα θχιια. 

 4-5 θηλεηά ξάθηα. 
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Γ Η Α Π Ρ Α Π Δ Η Π :    .   

 Ξιάηνο  :      0,90  κ. πεξίπνπ 

 Βάζνο :        0,45   κ.    «                  

 ςνο  :        2,00   κ.    « 

 

 

Θ Α Ρ Α Π Θ Δ  Α Π Ρ Η Θ Α    Π Ρ Ν Η Σ Δ Η Α : 

 ιηθφ θαηαζθεπήο: Δληαίν θχιιν κνξηνζαλίδαο, πςειήο πηέζεσο, πάρνπο 18-22 ρηι. πεξίπνπ, κε 

επέλδπζε   κειακίλεο  ακθίπιεπξα, πςειήο κεραληθήο θαη ρεκηθήο αληνρήο, ρξσκαηηθά αλαιινίσηεο. 

 Ππγθφιιεζε ζηηο αθκέο ηαηληψλ P.V.C.πάρνπο 3ρηι. ή πήρεηο θνπξληζηήο νμηάο ζηα εκθαλή κέξε θαη 

ζηα ππφινηπα ηαηλία κειακίλεο. 

 Οάθηα θηλεηά ,  πάρνπο ≥20ρηι. Mεηαιιηθά εμαξηήκαηα ζηήξημεο ξαθηψλ αληνρήο ζε κφληκν θνξηίν, 

ηνπιάρηζηνλ 25 kg , εχθνιεο ρξήζεο. 

 Ρα πιατλά, εζσηεξηθά ζα θέξνπλ δηάηξεζε (δηπιή ζε θάζε πιεπξά) αλά 32 ρηι. γηα ηελ κεηαηφπηζε 

θαη ζηαζεξνπνίεζε ησλ ξαθηψλ. 

 Κεληεζέδεο  απηφκαηνη αλνμείδσηνη  (άλνηγκα 105ν). 

 Θιείζηκν θχιισλ (πφξηεο) ρσξίο αξκνθάιππηξν. 

 Κειακίλε απιψλ θαζαξψλ ρξσκαηηζκψλ Κάη (επηινγή ηεο ππεξεζίαο) 

 Δπηκειεκέλν θηλίξηζκα αθκψλ, επηκειεκέλε αλάξηεζε θχιισλ (πφξηεο). 

  Πηήξημε ζε πιαζηηθά πέικαηα κε 4ξπζκηδφκελνπο ξεγνπιαηφξνπο (δχν αλά πιατλφ) γηα ηελ 

νξηδνληίσζε ηνπ επίπινπ. Δχξνο ξχζκηζεο ηνπιάρηζηνλ  0-10ρηι. 

 Θιεηδαξηά αζθαιείαο, θαιήο πνηφηεηαο, ελζσκαησκέλε, ρσλεπηή. 

 Σεηξνιαβέο εθαπηφκελεο 

 Νιεο νη ηειηθέο  επηθάλεηεο ζα θαζαξίδνληαη εχθνια  κε ηα ζπλήζε απνξξππαληηθά  ηνπ εκπνξίνπ, 
ρσξίο λα πξνθαιείηαη βιάβε ζηελ επηθάλεηα. 

 

 

  ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ: 

 Ρα πξνζθεξφκελα είδε λα θαιχπηνληαη απφ εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ (3) εηψλ θαη λα ππάξρεη επάξθεηα 
αληαιιαθηηθψλ γηα δέθα (10) κεηά απφ ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπο απφ ηελ ππεξεζία. 

 Ν θαηαζθεπαζηήο λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001θαη  λα εθαξκφδεη 

ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο , ISO 14001  
 Λα θαηαηεζνχλ  ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή ηζνδχλακα ηνπο.     

 ια ηα μχιηλα ζηνηρεία  πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα δηαζέηνπλ ηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο θαη 

πηζηνπνηήζεηο  αζθαιείαο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία: Θ..Α. Ε3-7835/2011 (ΦΔΘ 

2650/Β’/09-11-2011)  

 Λα ππνβιεζνχλ πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο θαηά ΔΛ14703 θαη ΔΛ14074.     

 Κνξηνζαλίδα, πηζηνπνίεζεο πνηφηεηαο θαηεγνξίαο Δ1 ηχπνο Ο2,ζχκθσλε κε ηηο ηζρχνπζεο εθδφζεηο 

ησλ πξνηχπσλ ειέγρνπ ΔΛ310,ΔΛ319 θαη ΔΛ312 

 Ζ Κειακίλε λα πιεξνί ηα επξσπατθά πξφηππα πξνδηαγξαθψλ ΔΛ14322, ΔΛ14323 θαη  ΔΛ438-2 ή 

ηζνδχλακα ηνπο:   

 Αληνρή ζηελ ηξηβή : θαηεγνξία 2 

 Αληνρή ζηε ράξαμε: ≥2Nt 

 Αληνρή ζηε θζνξά απφ ηελ ρξήζε ρεκηθψλ:rating 4. 

 Λα θαηαηεζνχλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά  

 Λα θαηαηεζνχλ πξσηφηππα Prospectus , απηά πνπ ρξεζηκνπνηεί ν θαηαζθεπαζηήο δηεζλψο γηα ηελ 
πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ θαη φρη θσηνγξαθίεο ή ζρέδηα, εηδψλ πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ εηδηθά γηα 
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λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο ρσξίο απηά λα είλαη δνθηκαζκέλα θαη ζε ζπκκφξθσζε 
κε ηα δηεζλή πξφηππα. 

 Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ε ζχληαμε θχιινπ ζπκκφξθσζεο ζε πιήξε αληαπφθξηζε κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ,κε αληίζηνηρεο παξαπνκπέο ζηα ηερληθά θπιιάδηα θαη έληππα ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα 
ηεθκεξίσζε. 

 Λα ππάξρεη δπλαηφηεηα πξνζθφκηζεο δείγκαηνο,  εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο. 

 
 

4. Θξεβάηη κνλφ  κε ζηξψκα (Γηαλπθηέξεπζεο γηαηξψλ) 
 

Ρα έπηπια  θνκνδίλν-θξεβάηη  λα  απνηεινχλ, απαξαηηήησο, έλα εληαίν νκνηνγελέο  ζχλνιν πνηνηηθά θαη 

ρξσκαηηθά. 

 

Ι Δ Η Ρ  Ν  Ο Γ Η Α : 

 Θξεβάηη απιφ ζηαζεξφ, πφδηα εληαία κε θεθαιάξηα 

 Θεθαιάξηα απφ ζπκπαγέο μχιν ή κε δηάθελν 
 

Γ Η Α Π Ρ Α Π Δ Η Π : 

 Κήθνο  2.00 κ. πεξίπνπ.  

 Ξιάηνο  1,00κ.    « 

 Όςνο  θνίηεο απφ έδαθνο   0,40 κ.  κέγηζην.   

 

Ρ Δ Σ Λ Η Θ Α   Σ Α Ο Α Θ Ρ Ζ Ο Η Π Ρ Η Θ Α : 

 ιηθφ θαηαζθεπήο ιεπθή μπιεία ζνπεδηθή  ή θνπξληζηή νμπά πάρνπο 18-22ρηι. 

 Πθειεηφο κε παηνχξα ζηήξημεο ζαλίδσλ γηα ην ζηξψκα. 

 Δλζσκάησζε ζθειεηνχ –θεθαιαξηψλ κέζσ ζπλδεηήξσλ ζηαζεξήο θαη αζθαινχο θαηαζθεπήο 
(γσληαθά ειάζκαηα ή θαβίιηεο) 

 Δπηκειεκέλν θηλίξηζκα, ζηξνγγπιεκέλεο γσλίεο. 

 Ρειηθή βαθή κε δηαθαλέο βεξλίθη καη. 

 Πηξψκα νξζνπεδηθφ θαιήο πνηφηεηαο δηαζηάζεσλ αληίζηνηρσλ ηνπ θξεβαηηνχ κε ρεηξνιαβέο γηα 

εχθνιε κεηαθίλεζε. 

 
  

 Δ Η Γ Η Θ Ν Η   Ν Ο Ν Η:                                                                                

 Ρα πξνζθεξφκελα είδε λα θαιχπηνληαη απφ εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ (3) εηψλ θαη λα ππάξρεη επάξθεηα 

αληαιιαθηηθψλ γηα δέθα (10) κεηά απφ ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπο απφ ηελ ππεξεζία. 

 Ν θαηαζθεπαζηήο λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001θαη λα εθαξκφδεη 

ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο , ISO 14001  

       Λα θαηαηεζνχλ  ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή ηζνδχλακα ηνπο.     

 Ζ βαθή ησλ μχιηλσλ ζηνηρείσλ λα πξαγκαηνπνηεζεί κε πιηθά φπνπ ην επίπεδν ησλ πηεηηθψλ 
νξγαληθψλ ελψζεσλ λα είλαη εληφο ησλ νξίσλ πνπ νξίδεη ε ειιεληθή λνκνζεζία (.Α.437/2005/2006) 

θαη θάζε ηξνπνπνίεζε  απηήο. 

 Λα θαηαηεζνχλ πξσηφηππα Prospectus , απηά πνπ ρξεζηκνπνηεί ν θαηαζθεπαζηήο δηεζλψο γηα ηελ 

πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ θαη φρη θσηνγξαθίεο ή ζρέδηα, εηδψλ πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ εηδηθά γηα 

λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο ρσξίο απηά λα είλαη δνθηκαζκέλα θαη ζε ζπκκφξθσζε 
κε ηα δηεζλή πξφηππα. 
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5. Θνκνδίλν θξεβαηηνχ (Γηαλπθηέξεπζεο γηαηξψλ) 
 

Ρα έπηπια  θνκνδίλν-θξεβάηη  λα  απνηεινχλ, απαξαηηήησο, έλα εληαίν νκνηνγελέο  ζχλνιν πνηνηηθά θαη 

ρξσκαηηθά. 

 
Ι Δ Η Ρ Ν  Ο Γ Η Α:  

 Μχιηλν έπηπιν ζηαζεξφ 

 Αλσ επηθάλεηα ρξήζεο  

 Θάησ αλνηθηφ ή θιεηζηφ ληνπιάπη.  

 

Γ Η Α Π Ρ Α Π Δ Η Π : 

 Ξιάηνο 0,45 κ. πεξίπνπ 

 Βάζνο  0,40 κ.     « 

 Όςνο    0,42 κ.     « 
 

Ρ Δ Σ Λ Η Θ Α  Σ Α Ο Α Θ Ρ Ζ Ο Η Π Ρ Η Θ Α  : 

 ιηθφ θαηαζθεπήο ιεπθή μπιεία ζνπεδηθή  ή θνπξληζηή νμπά πάρνπο 18-22ρηι. 

 Κεραληζκφο θίλεζεο ζπξηαξηνχ αζφξπβνο 

 Άλσ επηθάλεηα ρξήζεο Θάησ αλνηθηφ  ή θιεηζηφ ληνπιάπη. 

 Πηήξημε ζε ηέζζεξα πφδηα.   

 Ξφκνια ή ρεηξνιαβέο δχν ζεκείσλ ζηήξημεο ζηε κεηψπε ηνπ ζπξηαξηνχ θαη ζηελ πφξηα ηνπ 
ληνπιαπηνχ. 

 Δπηκειεκέλν θηλίξηζκα, ζηξνγγπιεκέλεο γσλίεο. 

 Ρειηθή βαθή κε δηαθαλέο βεξλίθη καη. 
  

 Δ Η Γ Η Θ Ν Η   Ν Ο Ν Η:                                                                                

 Ρα πξνζθεξφκελα είδε λα θαιχπηνληαη απφ εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ (3) εηψλ θαη λα ππάξρεη επάξθεηα 

αληαιιαθηηθψλ γηα δέθα (10) κεηά απφ ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπο απφ ηελ ππεξεζία. 

 Ν θαηαζθεπαζηήο λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001θαη λα εθαξκφδεη 

ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο , ISO 14001  

 Λα θαηαηεζνχλ  ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή ηζνδχλακα ηνπο.     

 Ζ βαθή ησλ μχιηλσλ ζηνηρείσλ λα πξαγκαηνπνηεζεί κε πιηθά φπνπ ην επίπεδν ησλ πηεηηθψλ 

νξγαληθψλ ελψζεσλ λα είλαη εληφο ησλ νξίσλ πνπ νξίδεη ε ειιεληθή λνκνζεζία (.Α.437/2005/2006) 

θαη θάζε ηξνπνπνίεζε  απηήο. 

 Λα θαηαηεζνχλ πξσηφηππα Prospectus , απηά πνπ ρξεζηκνπνηεί ν θαηαζθεπαζηήο δηεζλψο γηα ηελ 

πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ θαη φρη θσηνγξαθίεο ή ζρέδηα, εηδψλ πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ εηδηθά γηα 

λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο ρσξίο απηά λα είλαη δνθηκαζκέλα θαη ζε ζπκκφξθσζε 
κε ηα δηεζλή πξφηππα. 

 

 
 

6-7  Θαζίζκαηα αλακνλήο (ηξηζέζηνο ή ηεηξαζέζηνο) κε ηξαπεδάθη 
                  ή ρσξίο ηξαπεδάθη 

 

Ι Δ Η Ρ Ν  Ο Γ Η Α: 

 Πχζηεκα θαζηζκάησλ αλακνλήο ηξηψλ ή ηεζζάξσλ ζέζεσλ 
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 Δδξα ,πιάηε αλεμάξηεηε. 

 Πηήξημε ζε κεηαιιηθή κπάξα θαη πφδηα κε πέικαηα. 

 

Γ Η Α Π Ρ Α Π Δ Η Π :  

 Κήθνο :  1,70κ- 2,15κ.                      πεξίπνπ. 

 Ξιάηε :   πιάηνο 0,47κ.  χςνο    0,35    « 

 Δδξα  :   πιάηνο 0,47κ.   βάζνο 0,45.    « 

 ςνο  :   0,80κ.                                      « 

 

Θ Α Ρ Α Π Θ Δ  Α Π Ρ Η Θ Α    Π Ρ Ν Η Σ Δ Η Α : 

 Ζ έδξα θαη ε πιάηε ηνπ θαζίζκαηνο είλαη απφ αλαηνκηθά κνξθνπνηεκέλα θχιια θφληξα πιαθέ , κε 

επέλδπζε θχιιν (θαπιακά) νμηάο ινπζηξαξηζκέλν  ζην θπζηθφ ηνπ ρξψκα ,πάρνπο 12ρηι. 

ηνπιάρηζηνλ. 

 Ζ  κπάξα ζηήξημεο (θεληξηθή δνθφο) είλαη ράιπβαο πςειήο αληνρήο θαη πνηφηεηαο, επζχγξακκε , 

νξζνγσληθήο δηαηνκήο.  

 Ρν ζχζηεκα κπάξα-θαζίζκαηα ζηεξίδεηαη ζε δχν ραιχβδηλεο  θνιψλεο (πφδηα) κε πέικαηα  

θαηάιιεια   γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δαπέδσλ. 

 Βαθή θεληξηθήο δνθνχ θαη πνδηψλ ειεθηξνζηαηηθή βαθή πνχδξαο ζε ρξψκα καχξν. 

 Ρεξκαηηθέο ηάπεο απφ PVC ζηελ άθξε ηεο θεληξηθήο δνθνχ. 

 Πηήξημε θαζηζκάησλ θαη πνδηψλ πάλσ ζηελ κπάξα κε ραιχβδηλεο βίδεο πςειήο αληνρήο. 

 Άξηηα  θηληξίζκαηα θαη αθαλείο ζπγθνιιήζεηο. 

 Γπλαηφηεηα αληηθαηάζηαζεο θζαξκέλσλ ηκεκάησλ ηνπ θαζίζκαηνο (έδξα, πιάηε). 

 Πηε ζπζηνηρία ζα ππάξρεη δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο ηξαπεδηδίνπ αλάκεζα ζηα θαζίζκαηα. 

 Ρν ηξαπεδίδην ζα είλαη νξζνγψλην, δηαζηάζεσλ 50Σ60 πεξίπνπ. 

 Ρν πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ ηξαπεδηδίνπ ζα είλαη MDF ή κνξηνζαλίδα, ρακειήο θιάζεο εθπνκπψλ Δ1, κε 

επέλδπζε κειακίλεο. 

 

 
 Δ Η Γ Η Θ Ν Η  Ν Ο Ν Η : 

 Ζ παξάδνζε θαη εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζα γίλεη ζηνπο ρψξνπο πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελ 

πεξεζία καο, κε θξνληίδα θαη δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή. 

 Ρα πξνζθεξφκελα είδε λα θαιχπηνληαη απφ εγγχεζε  3 εηψλ θαη λα ππάξρεη ηερληθή ππνζηήξημε θαη  

αληαιιαθηηθά  γηα πέληε ηνπιάρηζηνλ ρξφληα, κεηά απφ ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπο 

απφ ηελ ππεξεζία. 

 Ρα θαζίζκαηα λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο αζθαιείαο θαη αληνρήο ηεο Δπξσπατθήο θνηλφηεηαο  ( ISO 

9001, ISO 14001). 

 Λα θαηαηεζνχλ  ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά.  

 

8. Θάζηζκα γξαθείνπ ηξνρήιαην  

                                          

ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ : 

 Θάζηζκα ηξνρήιαην. 
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 Αλεμάξηεηε  έδξα-πιάηε. 

 Απμνκεηνχκελν χςνο, πεξηζηξεθφκελε έδξα, θιίζε πιάηεο. 

 Γχν βξαρίνλεο, βάζε πεληαθηηλσηή. 

 

ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ: 

 Δδξα:    Θάηνςε 43-46 εθαη.. πεξίπνπ. 

 Ξιάηε: ςνο πιάηεο 52εθαη.. πεξίπνπ 

 R πεληαθηηλσηήο βάζεο 30εθαη.. πεξίπνπ. 

 

Θ Α ΡΑ Π Θ Δ  Α Π Ρ Η Θ Α  Π ΡΝ Η Σ Δ Η Α 

 

ΠΘΔΙΔΡΝΠ: 

 Σαιπβδνζσιήλαο ή ρπηνπξεζζαξηζηφ αινπκίλην, ζηξνγγπιήο δηαηνκήο ή δηαηνκήο νβάι. 

 Αθαλήο θαη ζπλερήο ειεθηξνζπγθνιιεηή ξαθή. 

 Αθηίλεο  κε 5 ηξνρνχο ειεχζεξεο θίλεζεο. 

 Βαθή θνχξλνπ ή ειεθηξνζηαηηθή πνχδξαο. 

 
 ΔΓΟΑ- ΞΙΑΡΖ: 

 Θφληξα πιαθέ αλαηνκηθφ νμπάο πάρνπο 12ρηι.  

 Θάιπςε εμσηεξηθά κε θαηάιιεια δηακνξθσκέλν  θέιπθνο πνιππξνππιελίνπ. 

 Απμνκείσζε χςνπο έδξαο κε κεραληζκφ αεξίνπ πνπ θαιχπηεηαη κε ηειεζθνπηθφ θάιιπκα 

πξνππιελίνπ. 

 Οχζκηζε χςνπο κε κνριφ θάησ απφ ηελ έδξα θαη ξχζκηζε  θιίζεο ηεο πιάηεο κε θνριία. 

 Ξξνζαξκνγή ζηελ έδξα δχν βξαρηφλσλ. 

 Ζ πιάηε ζηεξίδεηαη ζην ζθειεηφ πιαηζηνχκελε απφ απηφλ. 

 

 ΡΑΞΔΡΠΑΟΗΑ: 

 Δμσηεξηθή επέλδπζε: ηερληθφ ή ζπλζεηηθφ δέξκα, εληαίαο επηθάλεηαο, ρσξίο εμαξηήκαηα (αθαλήο 

ξαθή),  πςειήο αλζεθηηθφηεηαο θαη αληνρήο ζηελ θαζαξηφηεηα θαη ζηελ απνιχκαλζε. 

 πφζηξσκα: δηνγθσκέλε πνιπνπξεζάλε ππθλφηεηαο 40kgr/m3 πάρνπο 50ρηι. πεξίπνπ. 

 Ζ επέλδπζε δελ μερεηιίδεη απφ ην ζθειεηφ θαη νη αθκέο ηεο έρνπλ θιίζε πξνο ηα κέζα κε 

ζηξνγγπιεκέλε γσλία. 

 
   ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΑ: 

 Γίδπκνη ηξνρνί αζθαιείαο Φ 40-50 ρηι. απφ P.V.C. 

 Κεραληζκφο αεξίνπ. 

 Βξαρίνλεο ζηαζεξνί απφ αλζεθηηθφ πνιππξνππιέλην. 

 

ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ: 

 Ρα πξνζθεξφκελα είδε λα θαιχπηνληαη απφ εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ (3) εηψλ θαη λα ππάξρεη επάξθεηα 

αληαιιαθηηθψλ γηα δέθα (10) κεηά απφ ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπο απφ ηελ ππεξεζία. 

 Ρα πξντφληα λα θέξνπλ ηελ ζήκαλζε CE θαη  ν θαηαζθεπαζηήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 

9001θαη  ISO 1400.  
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 Ρν θάζηζκα λα είλαη πηζηνπνηεκέλν θαηά   ΔΛ16139, ΔΛ1728  θαη ΔΛ1022 γηα ηελ εξγνλνκία θαη 

αληνρή ηνπ θαζίζκαηνο , ηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ ρξήζηε απφ ην 

θάζηζκα.  

 Λα θαηαηεζνχλ  ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά θαη ηα ηεζη αληνρήο (ή ηζνδχλακα ηνπο) .     

 Λα θαηαηεζνχλ πξσηφηππα Prospectus , απηά πνπ ρξεζηκνπνηεί ν θαηαζθεπαζηήο δηεζλψο γηα ηελ 

πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ θαη φρη θσηνγξαθίεο ή ζρέδηα, εηδψλ πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ εηδηθά γηα 

λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο ρσξίο απηά λα είλαη δνθηκαζκέλα θαη ζε ζπκκφξθσζε 

κε ηα δηεζλή πξφηππα. 

 Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ε ζχληαμε θχιινπ ζπκκφξθσζεο ζε πιήξε αληαπφθξηζε κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ,κε αληίζηνηρεο παξαπνκπέο ζηα ηερληθά θπιιάδηα θαη έληππα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 

νίθνπ γηα ηεθκεξίσζε. 

 Δθηφο απφ prospectus λα ππάξρεη δπλαηφηεηα πξνζθφκηζεο δείγκαηνο,  

 εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο. 

 

9. Θάζηζκα γξαθείνπ δηεπζπληηθφ 

 

ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ : 

 Θάζηζκα ηξνρήιαην κε ςειή πιάηε. 

 Απμνκεηνχκελν χςνο, πεξηζηξεθφκελε έδξα. 

 Οχζκηζε  θιίζεο έδξαο/ πιάηεο κε κεραληζκφ SYNCHRO. 

 Γχν βξαρίνλεο, βάζε πεληαθηηλσηή. 
 

ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ: 

 Θάηνςε  έδξαο  55Σ50 εθαη.     πεξίπνπ. 

 Όςνο έδξαο        45-55  εθαη.  πεξίπνπ      

 Όςνο πιάηεο      70-75  εθαη.        « 

 R  βάζεο              33 εθαη. πεξίπνπ. 

 Κέγηζην  βάξνο  ρξήζηε  150 θηιά. 
 

Θ Α ΡΑ Π Θ Δ  Α Π Ρ Η Θ Α  Π ΡΝ Η Σ Δ Η Α: 

 

ΒΑΠΖ ΠΡΖΟΗΜΖΠ: 

 Βάζε αλζεθηηθή απφ ραιπβδνζσιήλα ή ρπηνπξεζζαξηζηφ αινπκίλην, γπαιηζκέλε ή βακκέλε κε 
ειεθηξνζηαηηθή βαθή. 

 Αθηίλεο  κε 5 ηξνρνχο ειεχζεξεο θίλεζεο. 

    
 ΔΓΟΑ-ΞΙΑΡΖ: 

 Πθειεηφο  απφ πνιιαπιέο ζηξψζεηο θχιισλ μχινπ νμπάο πξεζαξηζκέλα θα ζπγθνιιεκέλα ζε 

πςίζπρλα ξεχκαηα ζε θαινχπη γηα ηελ ηειηθή κνξθή ηεο έδξαο- πιάηεο. 

 Απμνκείσζε χςνπο έδξαο κε κεραληζκφ αεξίνπ πνπ θαιχπηεηαη κε ηειεζθνπηθφ θάιιπκα 
πξνππιελίνπ. 

 Οχζκηζε θιίζεο κε κεραληζκφ SYNCHRO πνπ επηηξέπεη ηελ ζπγρξνληζκέλε αλάθιηζε έδξαο-πιάηεο κε 

δπλαηφηεηα ζηαζεξνπνίεζεο ζε πνιιαπιέο ζέζεηο. 

 Πχζηεκα νκαιήο θαη ειεγρφκελεο επαλαθνξάο ηεο πιάηεο θαη πξνζαξκνγή ηεο  αλάινγα κε ην 

βάξνο ηνπ ρξήζηε. 
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 Ξξνζαξκνγή ζηελ έδξα δχν βξαρηφλσλ: κεηαιιηθνί  επελδεδπκέλνη κε  αθξψδεο πιηθφ θαη ηερλεηφ 

δέξκα, ξπζκηδφκελνη θαζ΄ χςνο  θαη δπλαηφηεηα πεξηζηξνθήο. 

 Γίδπκνη ηξνρνί αζθαιείαο  απφ P.V.C. 

 

 ΡΑΞΔΡΠΑΟΗΑ: 

 Δμσηεξηθή επέλδπζε: ηερληθφ ή ζπλζεηηθφ δέξκα, εληαίαο επηθάλεηαο, ρσξίο εμαξηήκαηα (αθαλήο 
ξαθή),  πςειήο αλζεθηηθφηεηαο θαη αληνρήο ζηελ θαζαξηφηεηα θαη ζηελ απνιχκαλζε. 

 πφζηξσκα: δηνγθσκέλε πνιπνπξεζάλε ππθλφηεηαο 40kgr/m3 πάρνπο 50ρηι. πεξίπνπ. 

 Ζ επέλδπζε δελ μερεηιίδεη απφ ην ζθειεηφ θαη νη αθκέο ηεο έρνπλ θιίζε πξνο ηα κέζα κε 
ζηξνγγπιεκέλε γσλία. 

 

ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ: 

Ρα πξνζθεξφκελα είδε λα θαιχπηνληαη απφ εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ (3) εηψλ θαη λα ππάξρεη επάξθεηα 

αληαιιαθηηθψλ γηα δέθα (10) κεηά απφ ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπο απφ ηελ ππεξεζία. 
Ρα πξντφληα λα θέξνπλ ηελ ζήκαλζε CE θαη  ν θαηαζθεπαζηήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 

9001θαη  ISO 1400.  

 Ρν θάζηζκα λα είλαη πηζηνπνηεκέλν θαηά   ΔΛ16139, ΔΛ1728  θαη ΔΛ1022 γηα ηελ εξγνλνκία θαη 

αληνρή ηνπ θαζίζκαηνο , ηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ ρξήζηε απφ ην 

θάζηζκα. Λα θαηαηεζνχλ  ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά θαη ηα ηεζη αληνρήο (ή ηζνδχλακα ηνπο) .     

 Λα θαηαηεζνχλ πξσηφηππα Prospectus , απηά πνπ ρξεζηκνπνηεί ν θαηαζθεπαζηήο δηεζλψο γηα ηελ 

πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ θαη φρη θσηνγξαθίεο ή ζρέδηα, εηδψλ πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ εηδηθά γηα 

λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο ρσξίο απηά λα είλαη δνθηκαζκέλα θαη ζε ζπκκφξθσζε 
κε ηα δηεζλή πξφηππα. 

 Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ε ζχληαμε θχιινπ ζπκκφξθσζεο ζε πιήξε αληαπφθξηζε κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ,κε αληίζηνηρεο παξαπνκπέο ζηα ηερληθά θπιιάδηα θαη έληππα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 
νίθνπ γηα ηεθκεξίσζε.  

 Δθηφο απφ prospectus λα ππάξρεη δπλαηφηεηα πξνζθφκηζεο δείγκαηνο,  

εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο. 

 

10. Θάζηζκα γξαθείνπ ζηαζεξφ 
 

ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ : 

 Θάζηζκα ζηαζεξφ, έδξαζε ζε 4 πφδηα. 

 Αλεμάξηεηε έδξα κε πιάηε, ρσξίο βξαρίνλεο. 
 

ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ: 

 Δδξα: πιάηνο 50εθαη.πεξίπνπ,βάζνο 45εθαη.πεξίπνπ , χςνο απφ έδαθνο 48 εθαη. πεξίπνπ. 

 Ξιάηε: χςνο  35 εθαη. πεξίπνπ. 

 ςνο ζπλνιηθφ απφ δάπεδν 80 εθαη.πεξίπνπ. 

 

Θ Α ΡΑ Π Θ Δ  Α Π Ρ Η Θ Α  Π ΡΝ Η Σ Δ Η Α 

ΠΘΔΙΔΡΝΠ: 

 Σαιπβδνζσιήλαο ή ρπηνπξεζζαξηζηφ αινπκίλην, ζηξνγγπιήο δηαηνκήο ή δηαηνκήο νβάι 

 Βαθή θνχξλνπ ή ειεθηξνζηαηηθή πνχδξαο. 

 

 ΔΓΟΑ- ΞΙΑΡΖ: 
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 Θφληξα πιαθέ αλαηνκηθφ νμπάο πάρνπο 12ρηι. πεξίπνπ. 

 Θάιπςε εμσηεξηθά κε θαηάιιεια δηακνξθσκέλν  θέιπθνο πνιππξνππιελίνπ. 

 Ζ πιάηε ζηεξίδεηαη ζην ζθειεηφ πιαηζηνχκελε απφ απηφλ. 

 

 ΡΑΞΔΡΠΑΟΗΑ: 

 Δμσηεξηθή επέλδπζε: χθαζκα ζπλζεηηθφ πςειήο αληνρήο ή ηερλεηφ  δέξκα, εληαίαο επηθάλεηαο, 
ρσξίο εμαξηήκαηα (αθαλήο ξαθή).  

 πφζηξσκα: δηνγθσκέλε πνιπνπξεζάλε ππθλφηεηαο 40kgr/m3 πάρνπο 50ρηι. πεξίπνπ, 

 Ζ επέλδπζε δελ μερεηιίδεη απφ ην ζθειεηφ θαη νη αθκέο ηεο έρνπλ θιίζε πξνο ηα κέζα κε 

ζηξνγγπιεκέλε γσλία. 
 

 ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΑ: 

 Δηδηθά πιαζηηθά βίζκαηα πνδηψλ, απφ ζθιεξφ p.v.c. 
 

ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ: 

 Ρα πξνζθεξφκελα είδε λα θαιχπηνληαη απφ εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ (3) εηψλ θαη λα ππάξρεη επάξθεηα 
αληαιιαθηηθψλ γηα δέθα (10) κεηά απφ ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπο απφ ηελ ππεξεζία. 

 Ρα πξντφληα λα θέξνπλ ηελ ζήκαλζε CE θαη  ν θαηαζθεπαζηήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 

9001θαη  ISO 1400.  

 Ρν θάζηζκα λα είλαη πηζηνπνηεκέλν θαηά   ΔΛ16139, ΔΛ1728  θαη ΔΛ1022 γηα ηελ εξγνλνκία θαη 

αληνρή ηνπ θαζίζκαηνο , ηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ ρξήζηε απφ ην 

θάζηζκα.   

 Λα θαηαηεζνχλ  ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά θαη ηα ηεζη αληνρήο (ή ηζνδχλακα ηνπο) .     

 Λα θαηαηεζνχλ πξσηφηππα Prospectus , απηά πνπ ρξεζηκνπνηεί ν θαηαζθεπαζηήο δηεζλψο γηα ηελ 

πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ θαη φρη θσηνγξαθίεο ή ζρέδηα, εηδψλ πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ εηδηθά γηα 
λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο ρσξίο απηά λα είλαη δνθηκαζκέλα θαη ζε ζπκκφξθσζε 

κε ηα δηεζλή πξφηππα. 

 Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ε ζχληαμε θχιινπ ζπκκφξθσζεο ζε πιήξε αληαπφθξηζε κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ,κε αληίζηνηρεο παξαπνκπέο ζηα ηερληθά θπιιάδηα θαη έληππα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 

νίθνπ γηα ηεθκεξίσζε.  

 Δθηφο απφ prospectus λα ππάξρεη δπλαηφηεηα πξνζθφκηζεο δείγκαηνο,  

          εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο. 

 

11.Θαλαπέο ζαινληνχ ηξηζέζηνο  

 

Ι Δ Η Ρ Ν  Ο Γ Η Α : 

 Θαλαπέο ηξηψλ ζέζεσλ            

 Ρεηξάγσλνπ ζρεδηαζκνχ κε κπξάηζα 

 

Γ Η Α Π Ρ Α Π Δ Η Π : 

 Κήθνο        2,05-2,10κ    πεξίπνπ              

 Βάζνο        0, 80-0,90κ.         «   

 Όςνο         0, 70-0,80κ.         « 

 

Ρ Δ Σ Λ Η Θ Α   Σ Α Ο Α Θ Ρ Ζ Ο Η Π Ρ Η Θ Α : 
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 Πθειεηφο απφ καζίθ μχιν νμπάο 3,5εθαη πάρνπο. 

 Ηκάληεο  πςειήο αληνρήο θαη πνηφηεηαο πιάηνπο 7εθαη.  

 Έδξα , καμηιάξη απφ δηνγθσκέλε πνιπνπξεζάλε (αθξνιέμ) ππθλφηεηαο40 KG/M3, πάρνπο 15εθαη., 

θαιπκκέλν κε αθξπιηθή βάηα. 

 Ξιάηε ,καμηιάξη , απφ δηνγθσκέλε πνιπνπξεζάλε (αθξνιέμ) ππθλφηεηαο 3000lux, πάρνπο 15εθαη., 

θαιπκκέλν κε αθξπιηθή βάηα. 

 Κπξάηζα, πιάηνπο 15εθαη.έθαζην θαη  πάρνπο 5εθαη.κε πιηθφ αθξνιέμ  ππθλφηεηαο40 KG/M3. 

 Δπέλδπζε κε αδηάβξνρν, άθαπζην ζπλζεηηθφ δέξκα αξίζηεο πνηφηεηαο θαη αληνρήο.  

 Έδξαζε ζε αληηνιηζζεηηθά πέικαηα ( ηάπεο ) απφ πνιπακίδην γηα άξηζηε επζηάζεηα θαη πξνζηαζία 

ηνπ δαπέδνπ. 

  Δπηκειεκέλν θηλίξηζκα πξνο απνθπγή ηξαπκαηηζκψλ ηνπ ρξήζηε. 

 

Δ Η Γ Η Θ Ν Η   Ν Ο Ν Η:                                                                                

 Ρα πξνζθεξφκελα είδε λα θαιχπηνληαη απφ εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ (3) εηψλ θαη λα ππάξρεη επάξθεηα 

αληαιιαθηηθψλ γηα δέθα (10) κεηά απφ ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπο απφ ηελ ππεξεζία. 

 Ν θαηαζθεπαζηήο λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001θαη εθαξκφδεη ζχζηεκα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο , ISO 14001.  Λα θαηαηεζνχλ  ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή ηζνδχλακα 

ηνπο.  

 Ξηζηνπνίεζε θαηά   ΔΛ1335 γηα ηελ εξγνλνκία θαη αληνρή ηνπ θαζίζκαηνο  ηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ 

θαηαζθεπήο θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ ρξήζηε απφ ην θάζηζκα 

 .ια ηα μχιηλα ζηνηρεία  πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα δηαζέηνπλ ηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο θαη 

πηζηνπνηήζεηο  αζθαιείαο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία: Θ..Α. Ε3-7835/2011 (ΦΔΘ 

2650/Β’/09-11-2011)  

 Λα θαηαηεζνχλ πξσηφηππα Prospectus , απηά πνπ ρξεζηκνπνηεί ν θαηαζθεπαζηήο δηεζλψο γηα ηελ 

πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ θαη φρη θσηνγξαθίεο ή ζρέδηα, εηδψλ πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ εηδηθά γηα λα 

πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο ρσξίο απηά λα είλαη δνθηκαζκέλα θαη ζε ζπκκφξθσζε κε ηα 

δηεζλή πξφηππα. 

 

12. Θάζηζκα ζπλνδνχ αζζελψλ 
 

ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ:  

 Θάζηζκα ζηαζεξφ, ζηήξημε ζε 4 πφδηα. 

 Σσξίο  βξαρίνλεο. 

 Έδξα-πιάηε εληαία. 

 

 ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ: 

 Θάηνςε έδξαο    50Σ45 εθαη. πεξίπνπ 

 Όςνο ζπλνιηθφ        80 εθαη. πεξίπνπ 

 

ΡΔΣΛΗΘΑ  ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ : 

 Κεηαιιηθφο ζθειεηφο : ράιπβαο πςειήο αληνρήο θαη πνηφηεηαο, θπιηλδξηθήο δηαηνκήο ,πάρνπο  

ηνπιάρηζηνλ 2ρηι., ρξσκησκέλνο ή ειεθηξνζηαηηθά βακκέλνο. 
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 Δδξα-πιάηε απφ ρπηνπξεζζαξηζηφ πνιππξνππιέλην πςειήο πίεζεο εχθακπην, κε εηδηθή επεμεξγαζία 

πνπ λα ην θαζηζηά βξαδχθαπζην, ρξψκαηνο επηινγήο ηεο ππεξεζίαο. 

 Αλζεθηηθή  θαη αθαλήο ζηήξημε ζην ζθειεηφ ηεο  έδξαο –πιάηεο.   

 Ξέικαηα θνπκπσηά ,αληηνιηζζεξά , θαηάιιεια   γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δαπέδσλ. 

 Γπλαηφηεηα επάιιειεο ηνπνζέηεζεο-απνζήθεπζεο. 

 Δχθνινο θαη αζθαιήο θαζαξηζκφο κε ηα ζπλήζε απνιπκαληηθά λνζνθνκείνπ. 

 

 Δ Η Γ Η Θ Ν Η  Ν Ο Ν Η : 

 Νη δηαζηάζεηο είλαη ελδεηθηηθέο θαη επηηξέπνληαη απνθιίζεηο εθ΄φζνλ ην θάζηζκα πιεξνί ηηο 

ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο άλεζεο θαη εξγνλνκίαο.  

 Ρα πξνζθεξφκελα είδε λα θαιχπηνληαη απφ εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ 3 εηψλ θαη λα ππάξρεη ηερληθή 

ππνζηήξημε θαη  αληαιιαθηηθά  γηα πέληε ηνπιάρηζηνλ ρξφληα, κεηά απφ ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο 
παξαιαβήο ηνπο απφ ηελ ππεξεζία. 

 Ρα θαζίζκαηα λα θέξνπλ ηελ ζήκαλζε CE θαη  ν θαηαζθεπαζηήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 
9001θαη  ISO 1400. Λα θαηαηεζνχλ  ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά θαζψο θαη ηα πηζηνπνηεηηθά 

κεραληθψλ αληνρψλ πνπ λα έρνπλ εθδνζεί απφ αλαγλσξηζκέλν επξσπατθφ θνξέα: ΔΛ16139 , 

ΔΛ1728, ΔΛ1022. 

 Λα θαηαηεζνχλ πξσηφηππα Prospectus , απηά πνπ ρξεζηκνπνηεί ν θαηαζθεπαζηήο δηεζλψο γηα ηελ 

πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ θαη φρη θσηνγξαθίεο ή ζρέδηα, εηδψλ πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ εηδηθά γηα 

λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο ρσξίο απηά λα είλαη δνθηκαζκέλα θαη ζε ζπκκφξθσζε 
κε ηα δηεζλή πξφηππα. 

 Δθηφο απφ prospectus λα ππάξρεη δπλαηφηεηα πξνζθφκηζεο    δείγκαηνο,  εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ 
επηηξνπή αμηνιφγεζεο. 

 

13.Ξνιπζξφλα (relax) 
 

ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ:  

 Θάζηζκα ζηαζεξφ ,αλαηνκηθφ, ηζρπξήο αληνρήο. 

 Δληαία έδξα -πιάηε. 

 

ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ: 

 Θάηνςε  έδξαο  65Σ55 εθαη.     πεξίπνπ. 

 Όςνο έδξαο        47-55  εθαη.        « 

 

Θ Α ΡΑ Π Θ Δ  Α Π Ρ Η Θ Α  Π ΡΝ Η Σ Δ Η Α: 

 Πθειεηφο  απφ ραιχβδηλν ζσιήλα , ειεθηξνζηαηηθά βακκέλν ή ηζρπξά επηρξσκησκέλν. 

 Ξιάηε ςειή γηα ηελ ζηήξημε ηεο θεθαιήο κε εχρξεζην  κεραληζκφ αλάθιηζεο  ηνπιάρηζηνλ 45ν . 

 πνπφδην πηπζζφκελν έσο ηελ επηθάλεηα ηεο έδξαο κε εχρξεζην κεραληζκφ. 

 Δδξα- πιάηε  απφ θφληξα πιαθέ αλαηνκηθφ νμπάο πάρνπο 12ρηι. δηνγθσκέλε πνιπνπξεζάλε 

ππθλφηεηαο 40kgr/m3  επελδεδπκέλε κε πςειήο πνηφηεηαο ηερλεηφ  δέξκα, ρσξίο ξαθέο  αλζεθηηθφ 

ζηα ζπλήζε απνιπκαληηθά πγξά.  

 Ξξνζαξκνγή ζηελ έδξα δχν βξαρηφλσλ  κεηαιιηθψλ  επελδεδπκέλσλ κε  αθξψδεο πιηθφ θαη ηερλεηφ 

δέξκα, ξπζκηδφκελνη θαζ΄χςνο  αλάινγα κε ηελ θιίζε ηεο πιάηεο. 

 Γηα εχθνιε κεηαθίλεζε, λα δηαζέηεη  ηξνρνχο πίζσ. 
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 Γπλαηφηεηα επηινγήο ρξψκαηνο. 

 

ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ: 

 Νη δηαζηάζεηο είλαη ελδεηθηηθέο θαη επηηξέπνληαη απνθιίζεηο εθ΄νζνλ΄ ην θάζηζκα πιεξνί ηηο 

ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο άλεζεο θαη εξγνλνκίαο.  

 Ρα πξνζθεξφκελα είδε λα θαιχπηνληαη απφ εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ (3) εηψλ θαη λα ππάξρεη επάξθεηα 

αληαιιαθηηθψλ γηα δέθα (10) κεηά απφ ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπο απφ ηελ ππεξεζία. 

 Ρα πξντφληα λα θέξνπλ ηελ ζήκαλζε CE θαη  ν θαηαζθεπαζηήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 
9001θαη  ISO 1400. Ρν θάζηζκα λα είλαη πηζηνπνηεκέλν θαηά   ΔΛ1335 γηα ηελ εξγνλνκία θαη αληνρή 

ηνπ θαζίζκαηνο , ηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ ρξήζηε απφ ην 
θάζηζκα.  

 Λα θαηαηεζνχλ  ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά θαη ηα ηεζη αληνρήο (ή ηζνδχλακα ηνπο) . 

 Δθηφο απφ prospectus λα ππάξρεη δπλαηφηεηα πξνζθφκηζεο δείγκαηνο, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ 

επηηξνπή αμηνιφγεζεο. 
 

ΡΚΖΚΑ 4ΙΝΗΞΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ: ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ 

         

Tα δεηνχκελα είδε ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο παξαθάησ απαξαίηεηεο ηερληθέο  πξνδηαγξαθέο, πνπ ζα πξέπεη 

λα απνδεηθλχνληαη ζηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή θαη ζε Φχιιν Ππκκφξθσζεο θαη λα ηεθκεξηψλνληαη κε 
αληίζηνηρεο παξαπνκπέο ζε πξσηφηππα prospectus ή άιια επίζεκα έγγξαθα: 

 

 

1.  1. Θεληξηθέο Κνλάδεο Ζ/ 

Α/Α Ρερληθή Ξεξηγξαθή  Απαίηεζε 

1.1 Λα αλαθεξζεί κνληέιν θαη εηαηξεία θαηαζθεπήο ΛΑΗ 

1.2 Θήθε Mini ή Midi ή Micro Tower 

Ρξνθνδνηηθφ > 180W 

Κπξνζηηλέο ζχξεο USB 3.1  2 

ΛΑΗ 

1.3 Δπεμεξγαζηήο Αξηζκφο ππξήλσλ (cores)  4 

Ππρλφηεηα Ιεηηνπξγίαο 3.6 GΖz 

Κλήκε Cache  6 MB 

Δπίδνζε επεμεξγαζηή (PassMark CPU Mark Score)  7.800 

ΛΑΗ 

1.4 Κεηξηθή Θάξηα Κέγηζην ππνζηεξηδφκελν κέγεζνο κλήκεο  32GB   

Ραρχηεηα Γηαχινπ δεδνκέλσλ :  2666MHz 
Θχξα ζχλδεζεο  PCI - Express x16  1 

Θχξα ζχλδεζεο  PCI Express x1   1 

Θχξεο ζχλδεζεο  USB 4 

Διεγθηήο δηθηχνπ: Gigabit Ethernet 

Δλζσκαησκέλν θχθισκα ήρνπ 

ΛΑΗ 

1.5 Κλήκε RAM  1 x 8GΒ  

Ραρχηεηα δηαχινπ  2666MΖz 

ΛΑΗ 
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Ρνπιάρηζηνλ 1 DIMM Slot δηαζέζηκν γηα κειινληηθή 

αλαβάζκηζε 

1.6 Πθιεξφο δίζθνο 1 x SSD (M.2 ή SATA 3.0) 

Σσξεηηθφηεηα  240GB 

ΛΑΗ 

1.7 Ξξνζαξκνγέαο 
γξαθηθψλ  

Δλζσκαησκέλνο ή πξφζζεηνο ζηε κεηξηθή θάξηα 

Έμνδνο: VGA θαη (HDMI ή DisplayPort ή DVI) 

ΛΑΗ 

1.8 Νπηηθά Κέζα 1 x DVD-RW ΛΑΗ 

1.9 Ξηζηνπνηήζεηο Ζ θεληξηθή κνλάδα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη (θαη λα θαηαηεζεί 
σο δηθαηνινγεηηθφ ζηελ ηερληθή πξνζθνξά) επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ πηζηνπνηεηηθφ ζπκβαηφηεηαο CE πνπ λα 

αλαθέξεη φηη ην πξντφλ ζπκκνξθψλεηαη κε ηα Δπξσπατθά 
Standard γηα: 

Αζθάιεηα (Safety) 

Ζιεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία EMC 

Δλέξγεηα (Energy) 

Απαγφξεπζε ρξήζεο επηθίλδπλσλ πιηθψλ RoHS 

ΛΑΗ 

1.10 Ξιεθηξνιφγην Γηάηαμε Ξιήθηξσλ: Αγγιηθά, Διιεληθά, ζχλδεζε USB, ίδηνπ 

θαηαζθεπαζηή 

ΛΑΗ 

1.11 Ξνληίθη Ρχπνο πνληηθηνχ: Νπηηθφ πνληίθη κε ξνδέια, ζχλδεζε USB, 
ίδηνπ θαηαζθεπαζηή 

ΛΑΗ 

1.12 Ιεηηνπξγηθφ Πχζηεκα Microsoft Windows 10 Professional 64-bit Greek  ΛΑΗ 

1.13 Δγγχεζε  3 έηε επηηφπηα ζην ρψξν ηνπ πειάηε (onsite) κε 

αληηθαηάζηαζε νπνηνπδήπνηε πιηθνχ (Hardware) 
παξνπζηάζεη πξφβιεκα ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα (Next 

Business Day - NBD). Λα απνδεηθλχεηαη απφ θσδηθφ θαη 
επίζεκε δήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή 

ΛΑΗ 

 

 

 2. Νζφλεο Ζ/ 

Α/Α Ρερληθά Σαξαθηεξηζηηθά Απαίηεζε 

2.1 Λα αλαθεξζεί κνληέιν θαη εηαηξεία θαηαζθεπήο ΛΑΗ 

2.2 Γηαγψληνο Νζφλεο  23.8" 

 

ΛΑΗ 

2.3 Ρερλνινγία Νζφλεο LED ή IPS ΛΑΗ 

2.4 Φσηεηλφηεηα  250 cd/m²  ΛΑΗ 

2.5 Αλάιπζε ηνπιάρηζηνλ 1920 x 1080 ΛΑΗ 

2.6 Ιφγνο αληίζεζεο (ηππηθφο)  1000:1 ΛΑΗ 

2.7 Αλαινγία Δηθφλαο 16:9 ΛΑΗ 

2.8 Σξφλνο απφθξηζεο (ηππηθφο) ≤8 ms ΛΑΗ 
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2.9 Δίζνδνο ζήκαηνο VGA θαη (DVI-D ή HDMI ή DisplayPort) 

Πε θάζε πεξίπησζε ε ςεθηαθή είζνδνο 
ζα πξέπεη λα είλαη αληίζηνηρε κε ηελ 

ςεθηαθή έμνδν ησλ θαξηψλ γξαθηθψλ 
ησλ πξνζθεξφκελσλ Ζ/  

ΛΑΗ 

2.10 Δγγχεζε  2 έηε Onsite ΛΑΗ 

 

 

 

3.Δθηππσηέο 

Α/Α Ρερληθά Σαξαθηεξηζηηθά  Απαίηεζε 

3.1 Λα αλαθεξζεί κνληέιν θαη εηαηξεία θαηαζθεπήο ΛΑΗ 

3.2 Ρερλνινγία θαηαζθεπήο  Κνλφρξσκνο Laser ΛΑΗ 

3.3 Ραρχηεηα Δθηχπσζεο Κνλήο ςεο  >= 42 ppm ΛΑΗ 

3.4 Ραρχηεηα Δθηχπσζεο Γηπιήο ςεο   >= 20 ppm ΛΑΗ 

3.5 Σξφλνο εθηχπσζεο πξψηεο ζειίδαο 

(απφ θαηάζηαζε εηνηκφηεηαο)  

:<=4.5 sec ΛΑΗ 

3.6 Ξνηφηεηα αζπξφκαπξεο εθηχπσζεο 

(βέιηηζηε) 

Up to 1200x1200dpi ΛΑΗ 

3.7 Νζφλε   >=2 –line LCD ΛΑΗ 

3.8 Ραρχηεηα επεμεξγαζηή  >=667 MHz ΛΑΗ 

3.9 Ππλδεζηκφηεηα βαζηθή  Hi-speed USB 2.0 port, built-in Fast 

Ethernet 10/100 Base-TX network port 

ΛΑΗ 

3.10 Κλήκε  >=512 ΚΒ& 3GB eMMC ΛΑΗ 

3.11 Δίζνδνο ρεηξηζκνχ ραξηηνχ  >=250 θχιια(tray 1) & 100 
θχιια(multipurpose feeder), κέγηζηε 

ρσξεηηθφηεηα ραξηηνχ 880 θχιια 

ΛΑΗ 

3.12 Έμνδνο ρεηξηζκνχ ραξηηνχ   150-sheet output bin ΛΑΗ 

3.13 Δθηχπσζε δηπιήο φςεο  Automatic (standard) ΛΑΗ 

3.14 πνζηεξηδφκελα κεγέζε κέζσλ A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, 
Legal 14, Executive, Statement 

ΛΑΗ 

3.15 Απνδνηηθφηεηα ελέξγεηαο ENERGY STAR ΛΑΗ 

3.16 Δγγχεζε ηνπιάρηζηνλ 3 έηε ΛΑΗ 
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3.17 Λα αλαθέξεηε θφζηνο γλήζηνπ 

ηφλεξ πςειήο απφδνζεο θαη θφζηνο 
αλά ζειίδα 

ΛΑΗ ΛΑΗ 

3.18 Λα αλαθέξεηε θφζηνο γλήζηαο 

κνλάδαο απεηθφληζεο (Imaging Unit) 

ΛΑΗ ΛΑΗ 

                              

          

          

4. WIRELESS ACCESS POINT 

Α/Α Ρερληθά Σαξαθηεξηζηηθά Απαίηεζε 

4.1 Λα αλαθεξζεί κνληέιν θαη εηαηξεία θαηαζθεπήο ΛΑΗ 

4.2 Ππζθεπαζία 3-pack ΛΑΗ 

4.3 Ππρλφηεηα Single Band (2.4GHz) ΛΑΗ 

4.4 Κέγηζηε Ραρχηεηα WLAN  >=300 Mbps ΛΑΗ 

4.5 Αθηίλα θάιπςεο: >=122m  ΛΑΗ 

4.6 Ξξφηππα Γηθηχσζεο IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.3af ΛΑΗ 

4.7 Θχξεο RJ45  1 ΛΑΗ 

4.8 PoE  ΛΑΗ ΛΑΗ 

4.9 Security Lock  ΛΑΗ ΛΑΗ 

4.10 Wireless Security  WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise 

(WPA/WPA2, TKIP/AES) 

ΛΑΗ 

4.11 Certifications CE, FCC, IC ΛΑΗ 

4.12 Mounting  Wall/Ceiling (Kits Included) ΛΑΗ 

4.13 VLAN 802.1Q ΛΑΗ 

4.14 Advanced QoS Per-User Rate Limiting ΛΑΗ 

4.15 Guest Traffic Isolation ππνζηεξίδεηαη ΛΑΗ 

4.16 Ραπηφρξνλνη ρξήζηεο 100+ ΛΑΗ 

4.17 Δγγχεζε ηνπιάρηζηνλ 1 έηνο ΛΑΗ 

4.18 πνζεκείσζε: ιφγσ χπαξμεο 

ζπγθεθξηκέλνπ εμνπιηζκνχ κε 
θεληξηθή θνλζφια δηαρείξηζεο, ζα 

πξνηηκεζνχλ κνληέια enterprice 

 ΛΑΗ 
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WiFi system - UAP (3 PACK) 

 

 

 5. Κεηαγσγέαο (SWITCH 48port) 

Α/Α Ρερληθά Σαξαθηεξηζηηθά Απαίηεζε 

5.1 Λα αλαθεξζεί κνληέιν θαη εηαηξεία θαηαζθεπήο ΛΑΗ 

5.2 Θχξεο  10/100/1000 BaseT >=48 ΛΑΗ 

5.3 Θχξεο SFP+ 10G ή XFP >=4  ΛΑΗ 

5.4 Κέγηζηε Γπλαηφηεηα Κεηαγσγήο 

switching capacity  

>=176GBps ΛΑΗ 

5.5 Κέγηζην Switch forwarding rate  >=164Mpps ΛΑΗ 

5.6 πνζηήξημε Απηφκαηνπ MDI/MDIX  ΛΑΗ 

5.7 πνζηήξημε Port Mirroring  ΛΑΗ 

5.8 πνζηήξημε Θχξαο 
 Ξαξακεηξνπνίεζεο RS232 ή USB 

 ΛΑΗ 

5.9 πνζηήξημεο δηαγλσζηηθνχ 

ειέγρνπ θαισδίσλ 

 ΛΑΗ 

5.10 πνζηήξημεο δηαγλσζηηθνχ 
ειέγρνπ πνκπνδεθηψλ νπηηθψλ 

ηλψλ 

 ΛΑΗ 

5.11 Broadcast Storm Control  ΛΑΗ 

5.12 πνζηεξηδφκελα VLANs  >=510 ΛΑΗ 

5.13 Layer 3 IPv4 static Routing  ΛΑΗ 

5.14 Layer 3 IPv6 static Routing  ΛΑΗ 

5.15 Layer 3 IPv4 RIP routing  ΛΑΗ 

5.16 Layer 3 IPv6 RIP routing  ΛΑΗ 

5.17 πνζηήξημε Voice VLAN  ΛΑΗ 

5.18 πνζηήξημε SNMP v 1/2/3  ΛΑΗ 

5.19 Mac Address Table  >=16000 ΛΑΗ 
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5.20 πνζηήξημε LACP  ΛΑΗ 

5.21 Mac & IP ACL  ΛΑΗ 

5.22 πνζηήξημε LLDP 802.1ab  ΛΑΗ 

5.23 πνζηήξημεο 802.1d, 8021q, 

802.1s, 802.1v, 802.1w, 801.1x, 
802.1q 

 ΛΑΗ 

5.24 πνζηήξημε Radius Authentication  ΛΑΗ 

5.25 Γηαρείξηζε κέζσ GUI ή Web 

Interface 

 ΛΑΗ 

5.26 Γηαρείξηζε κέζσ command line  ΛΑΗ 

5.27 πνζηήξημεο δεχηεξνπ εμσηεξηθνχ 

ηξνθνδνηηθνχ 

 Ξξναηξεηηθή 

5.28 Δγγχεζε  Δθφξνπ δσήο ΛΑΗ 

5.29 Δγγχεζε αληηθαηάζηαζεο πιηθνχ 
ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα ζην 

ρψξν καο 

 ΛΑΗ 

    

6. Δθηππσηήο  BARCODE 

Α/Α Ρερληθά Σαξαθηεξηζηηθά Απαίηεζε 

 Γηα ιφγνπο ζπκβαηφηεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ εθαξκνγψλ ηνπ 

Λνζνθνκείνπ ρξεηαδφκαζηε ζπγθεθξηκέλν κνληέιν: Zebra GC420D 

ΛΑΗ 

6.1 Δπεμεξγαζηήο : 32 bit RISC ΛΑΗ 

6.2 Αλάιπζε : 203 dpi/8 dots per mm ΛΑΗ 

6.3 Κλήκε : 8 MB Flash, 8 MB SDRAM (standard) 

 

ΛΑΗ 

6.4 Ππλδεζηκφηεηα : Ξαξάιιειε, ζεηξηαθή θαη USB ζχξα 

 

ΛΑΗ 

6.5 Κέζνδνη εθηχπσζεο : Άκεζε ζεξκηθή, εθηχπσζε barcodes, θεηκέλνπ 
θαη γξαθηθψλ. 

ΛΑΗ 

6.6 Ξεξηιακβάλεη ηηο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ : EZPL (ZPL, ZPL II and 

EPL2) 
 

ΛΑΗ 

6.7 Ξιάηνο εθηχπσζεο : 4.09”/104 mm ΛΑΗ 

6.8 Mήθνο εθηχπσζεο : 39”/990 mm ΛΑΗ 

6.9 Κέγηζηε ηαρχηεηα εθηχπσζεο : 4”/102 mm αλά δεπηεξφιεπην  ΛΑΗ 
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6.10 Δγγχεζε: ηνπιάρηζηνλ 1 έηνο ΛΑΗ 

 

 

            7.Ρειέθσλα VOIP 

 

Α/Α Ρερληθά Σαξαθηεξηζηηθά Απαίηεζε 

1.1 Γηα ιφγνπο ζπκβαηφηεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ κε ηνλ ππάξρνλ 
εμνπιηζκφ/ηειεθσληθφ θέληξν ηνπ Λνζνθνκείνπ ρξεηαδφκαζηε 

ζπγθεθξηκέλν κνληέιν: Cisco SPA 303 3-Line IP Phone 

ΛΑΗ 

1.2 Ξιήθηξα Πηάληαξ 12-θνπκπηψλ πιήθηξα ΛΑΗ 

1.3 Νζφλε Pixel-Based νζφλε : 128 x 64 κνλφρξσκε LCD 

νζφλε γξαθηθψλ 

ΛΑΗ 

1.4 Δλδεηθηηθέο 
ιπρλίεο / LED 

Θνπκπί Κεγάθσλνπ on/off κε LED, Θνπκπί 
Αθνπζηηθψλ on/off 

ΛΑΗ 

1.5 Ρξνθνδνζία Δλαιιαζζφκελνπ ηχπνπ (100-240V) απηφκαηε, DC 

ηάζε εηζφδνπ: +5 VDC κε 1.0A κέγηζηε. 

ΛΑΗ 

1.6 Ππλδέζεηο Γχν 10/100BASE-T RJ-45 ζχξεο Ethernet (IEEE 

802.3), Αθνπζηηθφ: RJ-9 ππνδνρή, Δλζσκαησκέλν 
κεγάθσλν θαη κηθξφθσλν, αθνπζηηθά  

ΛΑΗ 

1.7 Σαξαθηεξηζηηθά 

Αζθαιείαο 

Password-protected system, preset to factory 

defaults, Password-protected access to 
administrator and user-level features, HTTPS with 

factory-installed client certificate, HTTP digest: 

encrypted authentication via MD5 (RFC 1321), Up 
to 256-bit Advanced Encryption Standard (AES) 

encryption. 

ΛΑΗ 

1.8 Γεδνκέλα 

δηθηχσζεο 

MAC address (IEEE 802.3), IPv4 (RFC 791), 

Address Resolution Protocol (ARP), DNS 

ΛΑΗ 

1.10 Λα 
πεξηιακβάλνληαη 

Θαιψδην αθνπζηηθνχ, RJ-45 θαιψδην Ethernet, 
ηξνθνδνηηθφ, νδεγφο γξήγνξεο εγθαηάζηαζεο 

ΛΑΗ 

 Άιια 

ραξαθηεξηζηηθά 

  Ρξεηο γξακκέο θσλήο. 

  Θξάηεζε θιήζεο, Αλακνλή θιήζεο, λνκα θαη 
αξηζκφο ID θαινχλησλ, Δμεξρφκελν κπινθάξηζκα 

ID επηζθεπηψλ, Κεηαθνξά θιήζεο : attended θαη 
blind, Αληαιιαγή θιήζεο, Φξαγή θιήζεο : 

αλψλπκε θαη επηιεθηηθή. 

  Ρξηπιή ζχζθεςε θιήζεο κε ηελ ηνπηθή κίμε. 

  Ππλδηάιεμε πνιιψλ αηφκσλ κέζσ εμσηεξηθήο 

γέθπξαο ζπλδηαιέμεσλ (bridge). 

  Ζκεξνκελία θαη ψξα κε ππνζηήξημε γηα ηελ 

έμππλε ζεξηλή ψξα. 

   Ραρεία θιήζε, νθηψ θαηαρσξίζεηο. 

  Network Address Translation (NAT) δηάζρηζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ππνζηήξημε Serial Tunnel 
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(STUN). 

  DNS SRV θαη πνιιαπιέο εγγξαθέο ηχπνπ Α γηα 
κεζνιάβεζε αλαδήηεζεο θαη κεζνιάβεζε 

πιενλαζκνχ. 

 

1.11 Δγγχεζε >= 1 ρξφλν.  

Λα απνδεηθλχεηαη απφ θσδηθφ θαη επίζεκε δήισζε 
ηνπ θαηαζθεπαζηή 

ΛΑΗ 

 

  

8. UPS 

Α/Α Ρερληθά Σαξαθηεξηζηηθά Απαίηεζε 

8.1 Λα αλαθεξζεί κνληέιν θαη 

εηαηξεία θαηαζθεπήο 

 ΛΑΗ 

8.2 Ρερλνινγία Line-Interactive ΛΑΗ 

8.3 Διάρηζηε Ηζρχο ≥650VA ΛΑΗ 

8.4 Έμνδνη ηξνθνδνζίαο Ρνπιάρηζηνλ 2x Schuko  ΛΑΗ 

8.5 Ππλδεζηκφηεηα λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε USB ζχξα 
ειέγρνπ (νδεγνί ππνζηήξημεο γηα 

ιεηηνπξγηθφ Microsoft Windows XP, 
Vista, 7, 8 & 10)  

 

8.6 Λα δηαζέηεη πξνζηαζία απφ 
βξαρπθχθισκα, ππέξηαζε , 

ππεξθφξησζε 

 ΛΑΗ 

8.7 Λα δηαζέηεη software γηα απηφκαην 
shutdown. 

 ΛΑΗ 

8.8 Δγγχεζε ηνπιάρηζηνλ 2 εηψλ (1 ρξφλν εγγχεζε 
γηα ηηο κπαηαξίεο) 

ΛΑΗ 

 

9. Scanner (Έγρξσκνο Παξσηήο Γηπιήο ςεο)  

α/α Ρερληθά Σαξαθηεξηζηηθά Απαίηεζε 

9.1 Λα αλαθεξζεί κνληέιν θαη εηαηξεία θαηαζθεπήο  

9.2 Ξεξηγξαθή Έγρξσκνο Παξσηήο Γηπιήο ςεο κε ηξνθνδφηε θχιισλ ΛΑΗ 

9.3 Ρερλνινγία 

 

Ξεγή θσηφο: Ρερλνινγία LED ReadyScan 

Αλάιπζε ζάξσζεο: 600 DPI x 600 DPI (νξηδφληηα x 
θαηαθφξπθα) 

ADF Minimum Document Size: 50,8 mm x 50,8 mm 
(νξηδφληηα x θαηαθφξπθα) 

ADF Maximum Document Size: 215,9 mm x 6.096 mm 

ΛΑΗ 
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(νξηδφληηα x θαηαθφξπθα) 

Ρχπνη ραξηηνχ: A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Ραρπδξνκηθή 
θάξηα, Δπαγγεικαηηθέο θάξηεο, Ξηζησηηθέο θάξηεο, 

Λνκηθά δεηήκαηα, Executive 

Βάζνο ρξψκαηνο: Δίζνδνο: 30 Bit Σξψκα / 10 Bit 

Κνλφρξσκν, Έμνδνο: 24 Bit Σξψκα / 8 Bit Κνλφρξσκν 

Ultrasonic Sensor: Λαη 

9.4 Ραρχηεηα 

ζάξσζεο 

 

Κνλφρξσκν: ηνπιάρηζηνλ 35 Πειίδεο/ιεπηφ measured 

with size: A4, resolution: 200/300 dpi 

Σξψκα: ηνπιάρηζηνλ 35 Πειίδεο/ιεπηφ measured with 
size: A4, resolution: 200/300 dpi 

ΛΑΗ 

9.5 Ξξνδηαγξαθέο 
Σαξηηνχ & 

Αηζζεηήξεο 

 

ADF Paper Setting Capacity: 50 Φχιια 

Reliability Daily Duty Cycle: 4.000 Πειίδεο 

Πάξσζε δηπιήο φςεο: Λαη 

ΛΑΗ 

9.6 Σαξαθηεξηζηηθά 

Πάξσζεο 

 

Σαξαθηεξηζηηθά: Γηαθνξνπνίεζε ππθλφηεηαο ρξψκαηνο 

RGB, Ξξνεγκέλε απφξξηςε/ βειηίσζε ρξσκάησλ, 

πεξπήδεζε θελψλ ζειίδσλ, Ιεηηνπξγία ζπξξαθήο Α3, 
Αθαίξεζε θελψλ, Γηεπξπκέλε επεμεξγαζία εηθφλαο, 

Απηφκαηε δηφξζσζε ινμήο ζέζεο, Απηφκαηε αλαγλψξηζε 
πνιιαπιψλ εγγξάθσλ, Βειηίσζε ρξσκάησλ RGB, 

δεκηνπξγία δχν αληηγξάθσλ εηθφλσλ (κφλν ζηα 
Windows), απηφκαηε πεξηζηξνθή εηθφλαο, Βειηίσζε 

θεηκέλνπ, Βειηίσζε αθκψλ, Θάιπςε ζακπψκαηνο, 

Κείσζε παξακφξθσζεο moire, Automatic Folder 
Creation, Barcode Recognition, Zonal OCR A & B 

support, Ξιήξεο δσληθφ OCR 

Κνξθέο αληηγξάθσλ: JPEG, TIFF, Πάξσζε ζε κνξθή 

αξρείνπ TIFF πνιιψλ ζειίδσλ, PDF, Πάξσζε ζε κνξθή 

αξρείνπ PDF κε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο, Πάξσζε ζε 
κνξθή αξρείνπ πξνζηαηεπκέλνπ PDF, PDF/A  

File compression features: Hardware JPEG compression, 
TIFF Compression (JPEG(7) , CCITT G4, LZW), PDF 

Compression 

Ξξνεγκέλε ελνπνίεζε εγγξάθσλ: Πάξσζε ζε e-mail, 

Πάξσζε γηα απνζηνιή ζε FTP, Πάξσζε ζε κνξθή 

αξρείνπ Microsoft SharePoint®, Πάξσζε γηα εθηχπσζε, 
Πάξσζε ζε κνξθή αξρείνπ web, Πάξσζε ζε κνξθή 

αξρείνπ δηθηχνπ 

ΛΑΗ 

9.7 Ππλδεζηκφηεηα USB 3.0, Ethernet (πξναηξεηηθά ζε πεξίπησζε πνπ 
δεηεζεί κειινληηθά) 

ΛΑΗ 

9.8 Γεληθά: 

 

Νδεγφο: TWAIN, WIA, ISIS (Web download) 

Ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα: Linux, Mac OS 10.7.x, Mac OS 
10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.6.8, 

Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, 
Windows 8 (32/64 bit), Windows 8 RT, Windows 8.1, 

Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2008 
(32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 

ΛΑΗ 
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2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, 

Windows Vista x64, Windows server 2003 R2, XP 
Professional x64 

9.9 Δγγχεζε ηνπιάρηζηνλ 1 έηνο ΛΑΗ 

 

 

10. Ξνιπκεράλεκα (Printer, fax, scan) 

 

Ρερληθά Σαξαθηεξηζηηθά 

 Ρχπνο: Laser 

 Σξψκα: Κνλφρξσκν 

 Αλαιψζηκν: Toner 

 Αξηζκφο Αλαιψζηκσλ: 1 

Αληηγξαθή 

  Ρχπνο: Δπηηξαπέδηνο. 
 Ρχπνο ζάξσζεο: Σξψκαηνο CIS. 

 Ρερλνινγία εθηχπσζεο: Τεθηαθή LED Ζιεθηξνθσηνγξαθηθή ηερλνινγία εθηχπσζεο. 

 Αληηγξαθή πξνζαξκνγήο ππθλφηεηαο: 7 επίπεδα (Σεηξνθίλεηα). 

 Σσξεηηθφηεηα εηζφδνπ ραξηηνχ: Γίζθνο 1: 250 θχιια, Γίζθνο 2 (Ξξναηξεηηθφο): 530 θχιια, 

Ρξνθνδφηεο κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο (Ξξναηξεηηθφο): 2400 θχιια, Γίζθνο Ξνιιαπιψλ ρξήζεσλ: 100 

θχιια. 
 Αλάιπζε ζάξσζεο: Κέρξη θαη 600 x 600 dpi. 

 Αλάιπζε εθηχπσζεο: Κέρξη θαη 600 x 600 dpi. 

 Αξρηθφο ηχπνο: Σαξηί. 

 Απζεληηθφ κέγεζνο: Δπίπεδε επηθάλεηα: A4, A5, A6, B5, Letter, Executive; ADF: A6, B5, A5, A4, 

Letter, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive. 

 Κέγεζνο αληηγξαθηθνχ ραξηηνχ: A6, B5, A5, A4, Letter, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive. 

 Κείσζε / Γηεχξπλζε: 25 - 400 %. 

 Κέγηζηα αληίγξαθα: 99 θχιια. 

 Ραρχηεηα εθηχπσζεο: A4 33 cpm. 

 Σξφλνο εμφδνπ πξψηνπ αληηγξάθνπ: 10.0 δεπηεξφιεπηα. 

 Σξφλνο πξνζέξκαλζεο: πεξίπνπ 60.0 δεπηεξφιεπηα απφ ηελ ελεξγνπνίεζε, πεξίπνπ 17.0 

δεπηεξφιεπηα απφ αδξαλνπνίεζε. 
 Ξεγή ξεχκαηνο: Κνλνθαζηθφ 220 - 240 VAC ±0%, 50/60 Hz ±2%. 

 Θαηαλάισζε ξεχκαηνο: Πε ιεηηνπξγία: Κεγ. 900W / Κ.Ν. 600W, Αδξαλήο: 95W, Δμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο: 10.0W, Deep Sleep: 1.9W,Auto-Off: 0.5W. 

 Κλήκε (Θαλ./Κέγ.) : 512MB/512MB. 

 Θαλνληζκφο Αζθάιεηαο & Ξεξηβάιινληνο: Energy Star, EMC-Directive, GS Mark, CE Mark. 

 Δπίπεδν ζνξχβνπ: Πε ιεηηνπξγία: Ξεξίπνπ 56 dBA, Αδξαλήο: < 30 dBA, Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο: < 7 

dBA or Background level. 

 Ξεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο: Πε ιεηηνπξγία: 10 - 32 °C, 20 - 80 %RH, Απνζήθεπζε: 0 - 43 °C, 10 - 90 

%RH, Σσξίο ζπκπχθλσζε. 
 Γηαζηάζεηο (WxDxH): 427 x 425 x 455 mm. 

 Βάξνο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πιηθψλ): πεξίπνπ. 20.0 kg. 

 Θχθινο εξγαζηψλ: Ξξνηεηλφκελν: 5,000 ζειίδεο/κήλα, Κέγηζην: 80,000 ζειίδεο/κήλα. 

 Ξεξηερφκελα ζπζθεπαζίαο: Image Drum x 1, θαζζέηηα ηφλεξ εθθίλεζεο x 1, DVD-ROM, ηειεθσληθφ 

θαιψδην, Ferrite Core, θαιψδην ηξνθνδνζίαο ξεχκαηνο. 

  

Δθηχπσζε 
  Ραρχηεηα εθηχπσζεο: A4 33 ppm. 

 Σξφλνο πξψηεο εθηχπσζεο: Ξεξίπνπ. 5.0 δεπηεξφιεπηα. 
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 Αλάιπζε εθηχπσζεο: 1200 x 1200 dpi. 

 Πχλδεζε: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, USB 2.0 (High Speed), Wireless LAN, 

(IEEE802.11a/b/g/n). 
 Ξξσηφθνιιν: TCP/IP. 

 Γιψζζα εθηππσηή: PCL 6 (XL) emulation, PCL 5e emulation, XPS emulation, IBM ProPrinter 

emulation, Epson FX Emulation. 

 πνζηεξηδφκελα ιεηη.ζπζηήκαηα: Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, 

Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2012 R2, Windows 

Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 
Server 2003, Windows Server 2003 x64, OS X 10.9, OS X 10.8, OS X 10.7, Mac OS X 10.6. 

 Κλήκε (Θαλ./Κέγ.) : 512MB/512MB. 

 Γξακκαηνζεηξά: PCL emulation 87 scalable fonts, 4 bitmap fonts. 

 Ρχπνο ραξηηνχ: Plain, Label, Envelope. 

 Κέγεζνο ραξηηνχ: A4, A5, B5, A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Legal 13.5, Executive, Custom Size: 

Ξιάηνο 86-216 mm x Κήθνο 140-1320 mm. 
 Βάξνο ραξηηνχ: Γίζθνο 1 : 60 - 120 gsm, Γίζθνο 2 (πξναηξεηηθφο): 60 - 120 gsm, Γίζθνο πνιιαπιψλ 

ρξήζεσλ: 60 - 163 gsm. 

 Σσξεηηθφηεηα εηζφδνπ: Γίζθνο 1 : 250 θχιια,Tray 2(πξναηξεηηθφο) : 530 θχιια, Ρξνθνδφηεο 

κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο(πξναηξεηηθφο) : 2400 θχιια, Γίζθνο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ: 100 θχιια. 

 Σσξεηηθφηεηα εμφδνπ: Κέγ. 150 θχιια. 
 

Πάξσζε 

  Αλάιπζε ζάξσζεο: Κέγ. 600 x 600 dpi. 

 Ραρχηεηα ζάξσζεο: Κέγ. 11 ipm Color, 6 ipm mono. 

 Πχλδεζε: USB 2.0 (High Speed) Host, 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, Wireless LAN, 

(IEEE802.11a/b/g/n). 
 πνζηεξηδφκελν πξσηφθνιια: SMTP, FTP(S), HTTP(S), CIFS, TWAIN, WIA1.0, WIA2.0, ICA. 

 Κνξθή εμφδνπ: High compression PDF, Secure PDF, JPEG, TIFF, XPS. 

 Driver: TWAIN, WIA1.0 (Windows XP), WIA2.0 (Windows Vista or later), ICA (Mac OS X 10.6 or 

later). 

 
Fax 

  Πρεηηθή γξακκή: PSTN, PBX. 

 Πχλδεζε: RJ-11 x 2 (Line, Tel). 

 Αλάιπζε κεηάδνζεο: Θαλνληθφ: 8 dots/mm x 3.85 lines/mm,Fine/Φσηνγξαθία: 8 dots/mm x 7.7 

lines/mm,Extra Fine: 8 dots/mm x 15.4 lines/mm,Ultra-Fine: 16 dots/mm x 15.4 lines/mm. 

 Ραρχηεηα επηθνηλσλίαο: G3: 14.4kbps, Super G3: 33.6kbps. 

 Κέζνδνο θσδηθνπνίεζεο: MH, MR, MMR, JBIG. 

 Ιεηηνπξγία επηθνηλσλίαο: ITU-TG3, Super G3. 

 Κέγεζνο κεηάδνζεο: Κέγ. επηηξεπφκελν 14, κήθνο 355 mm. 

 Κέγεζνο ραξηηνχ: A4 33 cpm. 

 Σξφλνο κεηάδνζεο: πεξίπνπ. 3.0 sec. / ζειίδα. 
 Κλήκε: Κέγ. 200 ζειίδεο (4MB). 

 Άιιεο ιεηηνπξγίεο: Πάξσζε δηπιήο φςεο, LDAP, Ραρεία θιήζε (300 locations), PC Fax, 1 touch Dial 

(16 locations). 

 

Ρξνθνδφηεο εγγξάθσλ 
   Type: Αλεζηξακκέλνο απηφκαηνο ηξνθνδφηεο εγγξάθσλ (RADF). 

 Κέγεζνο: A4, A5, A6, B5, Letter, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive. 

 Βάξνο: >=60 gsm. 

 Σσξεηηθφηεηα: >=60 gsm. 

 Ραρχηεηα αληηγξαθήο: Κέγ. 50 θχιια. 

 

Ξάλει Σεηξηζκνχ 
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 Λα δηαζέηεη ειιεληθφ κελνχ 

 LCD Panel: Single simplified white backlit graphics panel: 84.1mm (W) x 33.6mm (H); Resolution: 

320 x 128 dots  
 Key Pad: 12 alpha/numeric keys, 4 main function buttons (Copy, Scan, Print, Fax), Color & Mono 

Start, Status, Setting, Help, Job Macro, 6 main navigation buttons (Back, Up, Down, Left, Right, OK), 

Clear, Stop, Power Save, Reset/Log Out, 8 keys and a Shift Key to provide 16 One Touch dial keys 

(Fax); Full Qwerty Key Pad 
 

Δγγχεζε 

1 ρξφληα απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή 

 

 

11. ΡΖΙΔΝΟΑΠΖ 32’ ΚΔ ΒΟΑΣΗΝΛΑ (ΔΞΗΡΝΗΣΖ ΒΑΠΖ) 

Α. ΡΔΣΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ   ΡV 32΄ 

 Λα είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, αλαγλσξηζκέλνπ νίθνπ, κε πηζηνπνίεζε πνηφηεηαο θαηά ISO θαη λα 

θέξεη ηε ζήκαλζε CE. 

 Γηαγψληνο Νζφλεο  32΄ 

 Έγρξσκε ηειεφξαζε ηερλνινγίαο LED ή OLED TV 

  Αλάιπζε  εηθφλαο 1920ρ1080 pixels 

 Δπθξίλεηα  ηνπιάρηζηνλ FULL HD 

 Ππρλφηεηα ηνπιάρηζηνλ 900 PMI 

 Ρειενπηηθφο δέθηεο  ηχπνπ DVB-T2 

 Λα δηαζέηνπλ δνξπθνξηθφ δεθηή ηχπνπ DVB-S 

 Λα ππνζηεξίδνπλ ιεηηνπξγίεο SMART TV( WIFI, πινήγεζε INTERNET, εθαξκνγέο INTERNET, 

MIRACAST ) 

 Ζ ζπλνιηθή ηζρχο ηνπ ήρνπ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 10 Watt 

 Λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ελεξγεηαθήο θιάζεο Α+ 

 Λα δηαζέηνπλ εηζφδνπο  2*HDMI, 2*USB 2.0, ENTERNET(ζχξα RJ-45, component, composit, ARC, 

LAN, CL SLOT, RF In, WIFI, DIGITAL AUDIO OUT  ηνπιάρηζηνλ 

 Θα πξνηηκεζνχλ κε ηελ δπλαηφηεηα μελνδνρεηαθνχ κνληέινπ 

 Λα ππνζηεξίδεη MULTI CAST/UNICAST 

 Λα δηαζέηνπλ έμνδν 1*Optical out 

 Ηζρχο (ηάζε, ζπρλφηεηα)  απφ 100-240Vac, 50-60Hz 

 Λα δηαζέηνπλ ηειερεηξηζηήξην, κπαηαξίεο, θαιψδην ηξνθνδνζίαο 

 Λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο νη ζπζθεπέο ψζηε λα κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε επηηνηρηα βάζε 

ζηήξημεο ζε δηάθνξεο επηθάλεηεο  

 Λα πεξηιακβάλνπλ επηηνίρηα βάζε 

 

Β.ΡΔΣΛΗΘΑ  ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ  ΔΞΗΡΝΗΣΖΠ ΒΑΠΖΠ  

Κεηαιιηθφο κεραληζκφο αλάξηεζεο ηειεφξαζεο 32"   επί ηνίρνπ 

 Δπίηνηρε ηνπνζέηεζε . 

 ηχπνο Βάζεο: Βξαρίνλαο, κε θιίζε θαη πεξηζηξνθή  

 κέγηζην θνξηίν 30kg 

 ππνδνρέο VESA αληίζηνηρεο ησλ TV 

 θάζεηε θιίζε (+)- 15 κνίξεο 

 απφζηαζε απφ ηνλ ηνίρν: επαξθήο ρψξνο γηα άλεηε ξχζκηζε θιίζεο θαη ηνπνζέηεζεο θαισδίσλ 
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 αηζάιηλε ζηηβαξή(εμαίξεηεο αληνρήο) θαηαζθεπή 

 λα πεξηιακβάλεη ην set  ζηεξέσζεο γηα ηνίρν θαζψο θαη νδεγίεο ηνπνζέηεζεο 

 Κέγηζηε δηάζηαζε Ρειεφξαζεο 32΄ 

 

Γ. ΔΓΓΖΠΔΗΠ- ΙΝΗΞΔΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ 

 Ζ ζπζθεπέο ζα έρνπλ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν ρξφληα 

 Νη ζπζθεπέο ζα παξαδνζνχλ ζηελ απνζήθε ηνπ Λνζνθνκείνπ 

 Λα παξαδνζνχλ αλαιπηηθά εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο θαη service ζηα Διιεληθά 

 Φχιιν ζπκκφξθσζεο κε ηεθκεξίσζε ησλ πξνδηαγξαθψλ κε αληίζηνηρεο παξαπνκπέο ζε πξσηφηππα 

prospectus ή άιια επίζεκα έγγξαθα. 

 

ΓΔΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ 

 
01. Ρα πξνζθεξφκελα είδε λα είλαη ζπζθεπέο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, ηειεπηαίαο γεληάο, ακεηαρείξηζηεο 

θαη λα ιεηηνπξγνχλ κε ηάζε δηθηχνπ AC 220 V / 50 Hz. 
02. Λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη λα θέξνπλ ζήκαλζε 

πηζηνπνίεζεο ζπζθεπήο θαηά CE. 

03. Θαηά ηελ παξάδνζε, λα δνζνχλ φια ηα Δγρεηξίδηα θαη ην Ινγηζκηθφ ησλ Νδεγψλ (drivers). 
04. Νη ζπζθεπέο λα πξνζθέξνληαη κε φια ηα απαξαίηεηα θαιψδηα ζχλδεζεο, ινηπά εμαξηήκαηα θαη 

ινγηζκηθφ έηζη ψζηε λα  είλαη έηνηκεο πξνο ρξήζε ρσξίο λα απαηηείηαη ε αγνξά επηπιένλ εμαξηεκάησλ.  
05. Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε (κηθξφηεξε ή ίζε), κε ηελ ηηκή αληίζηνηρσλ εηδψλ 

ζην Ξαξαηεξεηήξην Ρηκψλ ηεο Δπηηξνπήο Ξξνκεζεηψλ γείαο, θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν δηελέξγεηαο 

ηνπ δηαγσληζκνχ.  
06. Ζκεξνκελία έλαξμεο ηεο εγγχεζεο ζεσξείηαη ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ Ξξσηνθφιινπ Νξηζηηθήο 

Ξαξαιαβήο , κε ην νπνίν βεβαηψλεηαη ε νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή, ζχκθσλα κε ηνπο 
φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 

07. Λα παξέρεηαη ε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο  φπσο αλαθέξεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο αλά είδνο. Απηή 
πεξηιακβάλεη ην θφζηνο εξγαζίαο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο θαζψο θαη ην θφζηνο ησλ 

αληαιιαθηηθψλ θαη εμαξηεκάησλ γηα νιφθιεξν ηνλ εμνπιηζκφ ρσξίο θακία απνιχησο εμαίξεζε (εθηφο 

ησλ αλαιψζηκσλ εηδψλ).  
08. Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο, ζε πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο ηεο ζπζθεπήο, ζα πξέπεη κε 

επζχλε θαη κέξηκλα ηνπ Ξξνκεζεπηή λα γίλεη ε απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο εληφο είθνζη(20) 
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ. Γηαθνξεηηθά, ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί ην κεράλεκα κε άιιν αληίζηνηρσλ 

δπλαηνηήησλ(ή θαη θαιχηεξσλ) κέρξη ηελ επηζθεπή ηνπ. Αλ ην κεράλεκα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

εγγχεζεο παξνπζηάζεη βιάβεο πνπ μεπεξλνχλ αζξνηζηηθά ηηο εμήληα(60) εκέξεο, ζα πξέπεη λα 
αληηθαηαζηαζεί κε θαηλνχξην.  Πηελ πεξίπησζε απηή κάιηζηα, δχλαηαη λα παξαηαζεί ε εγγχεζε θαιήο 

ιεηηνπξγίαο γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ε ζπζθεπή δελ ήηαλ ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία. 
09. Ζ ηερληθή πξνζθνξά λα ζπλνδεχεηαη κε νδεγίεο ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ πξντφληνο 

10. Ν ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ εμνπιηζκνχ λα κελ ππεξβαίλεη ηνπο δχν (2) κήλεο  
απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηε Πχκβαζεο. 

 

 

 

 

 

ΡΚΖΚΑ 5 ΙΝΗΞΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ:ΓΗΔΗΛΖ –ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑ ΘΡΗΟΗΥΛ 

 

1. ΘΑΟΝΡΠΗ  ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ ΞΙΖΟΔΠ 
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ΡΔΣΛΗΘΑ  ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ: 

1. Tξνρήιαην, κε ιαζηηρέληεο ξφδεο δηακέηξνπ πεξίπνπ 125 mm, ψζηε λα πξνζπεξλά ηπρφλ εκπφδηα ζην 

δάπεδν θαη λα κελ θάλεη ζφξπβν.  Ππλνιηθέο δηαζηάζεηο πεξίπνπ 104cm X124cm X62 cm 

2. Θαηαζθεπαζκέλν απφ πνιππξνππιέλην, κε ζθειεηφ απφ αινπκίλην, ζηηβαξήο θαηαζθεπήο, ψζηε λα είλαη 

αλζεθηηθφ ζηα ρεκηθά θαη λα είλαη εχθνινο ν θαζαξηζκφο ηνπ. 

3. Λα έρεη πιήξσο δηαρσξηζκέλεο ηηο πεξηνρέο ησλ θαζαξψλ απφ ηα ρξεζηκνπνηεκέλα-βξψκηθα πιηθά 

4. Λα δηαζέηεη ζηήξηγκα γηα ζαθνχια απνξξηκκάησλ δηαζηάζεσλ σο 120 lt  κε θαπάθη. 

5. Λα δηαζέηεη δχν κεγάια θαιάζηα απνζήθεπζεο, δηαζηάζεσλ αλάινγσλ ψζηε  ζην πάλσ λα ρσξνχλ ηα 

ηέζζεξα ρξσκαηηζηά θνπβαδάθηα θαη ζην θάησ λα ηνπνζεηνχληαη φια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

γηα θαζαξηζκφ θαη απνιχκαλζε δαπέδσλ θαη επηθαλεηψλ 

6. Λα πεξηιακβάλεη δχν θνπβάδεο ζθνπγγαξίζκαηνο, πιαζηηθνχο,  ρξψκαηνο κπιε θαη θφθθηλν, ησλ 18lt , κε 

απνζπψκελε πξέζα πνπ λα κπνξεί λα ζηχςεη επαγγεικαηηθή ζθνπγγαξίζηξα.  Γηα φια ηα κέξε ηεο ηεο 

πξέζαο  λα ππάξρεη δπλαηφηεηα εμεχξεζεο αληαιιαθηηθψλ.  

7. Λα πεξηιακβάλεη ηέζζεξα ρξσκαηηζηά (κπιε, θφθθηλν, άζπξν, θίηξηλν)  θνπβαδάθηα ησλ 6lt  θσδηθνπνηεκέλα 

γηα ρξήζε ησλ πιηθψλ θαζαξηζκνχ κηθξψλ επηθαλεηψλ.  

8. Λα δηαζέηεη πιαζηηθή ιεθάλε κε ζήηα γηα ην ζηχςηκν ησλ παλεηψλ 

9. Λα δηαζέηεη δχν ζηεξίγκαηα έλα απφ θάζε κεξηά ηνπ θαξνηζηνχ γηα λα ζηεξίδνληαη ε ζθνχπα κε ην θαξάζη 

θαη ην ζχζηεκα ηεο παλέηαο. Γείγκα απαξαίηεην 

 

2. ΘΑΟΝΡΠΗ  ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΚΑΡΝΠ ΓΗΞΙΝ 
 

ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ:  

 Γηα ηελ εθαξκνγή ζπζηήκαηνο δηπινχ θνπβά. 

 Πχζηεκα θαζαξνχ θαη αθάζαξηνπ λεξνχ,  κε δπν πιαζηηθνχο θνπβάδεο ησλ 25lt, έλαλ θφθθηλν θαη 

έλα κπιε.  

 Πθειεηφο θαηαζθεπαζκέλνο απφ ηδηαίηεξα αλζεθηηθφ ζπκπαγέο πνιππξνππιέλην, ψζηε λα είλαη 

ειαθξχηεξν θαη αλζεθηηθφηεξν. Κε εηδηθή επίζηξσζε, ψζηε λα είλαη αληηζηαηηθφ θαη λα κελ 

ζπγθξαηεί ξχπνπο θαη πγξαζία. 

  Δπηθάλεηεο ρσξίο θξπθά ζεκεία θαη πφξνπο.  

 Ρξνρήιαην κε ηξνρνχο 80mm, 360ν, κε πξνζηαηεπηηθφ θαπειάθη γηα έπηπια θαη ηνίρνπο.  

 Ξξέζα πιαζηηθή,  κε δηπινχο ζηαγψλεο πνπ εθαξκφδνπλ πίεζε γηα ζηχςηκν ζην θέληξν .  

  Λα δηαζέηεη αλνμείδσηε ιαβή γηα εχθνιε κεηαθίλεζε θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο.  

  Γηαζηάζεηο πεξίπνπ: 66X44X90cm. 

  Βάξνο φρη κεγαιχηεξν ησλ 15 θηιψλ 

 

3. ΣΔΗΟΑΚΑΜΗΓΗΝ ΝΓΝΘΑΘΑΟΗΠΡΖ 

 
ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ : 

      Γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ θαη ηελ απνθνκηδή θνηλψλ απνξξηκκάησλ. 

       Απνηεινχκελν απφ 1) ηε ρεηξάκαμα (ζψκα θαξνηζηνχ)  2) ηξνρνχο θαη 3) θάδν  

1) Ρν ζψκα ηνπ θαξνηζηνχ: ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αλνμείδσην ράιπβα, πάρνπο 1,2 mm 

πεξίπνπ. Ρα κέξε ηνπ θαξνηζηνχ ζα πξέπεη λα είλαη ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο κε ηδηαίηεξα ζηαζεξφ 

ηξφπν. Πηελ πίζσ πιεπξά ζα πξέπεη λα ππάξρεη κηθξνθηβψηην γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζπλέξγσλ ηνπ 
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θαζαξηζηή.  Πηα δχν άθξα ηνπ θαξνηζηνχ λα ππάξρνπλ εηδηθά δηακνξθσκέλεο ζήθεο γηα ηνπνζέηεζε 

ζθνχπαο- θαξαζηνχ θαη ηζηκπίδαο. Βάξνο φρη πάλσ απφ 30kgr.Θα θέξεη ινγφηππν ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

2) Ρξνρνί: Ξιεπξηθνί ηξνρνί 300 mm θαη κπξνζηηλφο 125 mm γηα εμηζνξξφπεζε ηνπ θνξηίνπ. Ν 

κπξνζηηλφο ηξνρφο λα δηαζέηεη πνδφθξελν θαη λα πεξηζηξέθεηαη ζηνλ άμνλα ηνπ θαηά 360 κνίξεο, 

ψζηε λα κεηαθηλείηαη εχθνια. 

3) Θάδνο γαιβαληδέ: Θάδνο απνξξηκκάησλ  70lt, κε εληζρπκέλεο ρεηξνιαβέο δηακεηξηθά αληίζεηεο ψζηε 

λα κεηαθηλείηαη  άλεηα απφ ηνλ ρξήζηε. 

 

4. ΡΟΝΣΖΙΑΡΝ ΓΗΑΛΝΚΖΠ ΘΑΘΑΟΝ ΗΚΑΡΗΠΚΝ 
  

ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ : 

 Ρξνρήιαην εξκάξην  δίθπιιν. 

 Σεηξνιαβέο σζήζεσο. 

 

ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ: 

 Όςνο   :  1,70κ.πεξίπνπ              

 Κήθνο :   1,40κ.  « 

 Ξιάηνο:   0,70κ.  «          

 Βάξνπο < 100 kgr                        

 

ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΗΘΑ  ΠΡΝΗΣΔΗΑ: 

 ιηθφ θαηαζθεπήο εμ νινθιήξνπ απφ αλνδησκέλν αινπκίλην κε πςειή αληνρή ζηα απνιπκαληηθά 

θαζαξηζκνχ. 

 Γχν πφξηεο κε θιεηδαξηά αζθαιείαο θαη άλνηγκα 270ν. 

 Δξγνλνκηθέο γσλίεο πξνο απνθπγή εζηίαο κηθξνβίσλ. 

 Διαζηηθφ παξέκβπζκα πεξηκεηξηθά ησλ πνξηψλ. 

 Έλα ξάθη εζσηεξηθά, νκνίσο απφ αινπκίλην. 

 Ρέζζεξηο (4) πεξηζηξεθφκελνη ηξνρνί δηακέηξνπ 200mm, εθ ησλ νπνίσλ νη δχν (2) κε θξέλν. 

 Ρέζζεξηο (4) ειαζηηθνί πξνζθξνπζηήξεο ζηηο γσλίεο 

 

ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ: 

 Ρα πξνζθεξφκελα είδε λα θαιχπηνληαη απφ εγγχεζε (2) εηψλ θαη λα ππάξρεη επάξθεηα 

αληαιιαθηηθψλ γηα δέθα (10) κεηά απφ ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπο απφ ηελ ππεξεζία. 

 Ν πξνκεζεπηήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001 θαη ISO 13485 γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ηελ 

ηερληθή ππνζηήξημε θαη εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ. Δπίζεο λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο 

ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο Γ..8δ/Γ.Ξ.νηθ./1348/2004. Λα θαηαηεζνχλ επηθπξσκέλα θαη 

κεηαθξαζκέλα πηζηνπνηεηηθά πξνο απφδεημε ησλ παξαπάλσ. 

 Ρα πξντφληα λα θέξνπλ ηελ ζήκαλζε CE θαη πξνο απφδεημε απηνχ λα θαηαηεζνχλ ηα αληίζηνηρα 

επηθπξσκέλα θαη κεηαθξαζκέλα πηζηνπνηεηηθά δήισζε ζπκκφξθσζεο θαη εγγξαθή απηψλ ζηα 

κεηξψα ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ αληίζηνηρνπ θξάηνπο-κέινπο. Δπίζεο ν θαηαζθεπαζηήο λα είλαη 

πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001 λα θαηαηεζνχλ επηθπξσκέλα θαη κεηαθξαζκέλα ηα αληίζηνηρα 

πηζηνπνηεηηθά.  
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 Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ε ζχληαμε θχιινπ ζπκκφξθσζεο ζε πιήξε αληαπφθξηζε κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ,κε αληίζηνηρεο παξαπνκπέο ζηα ηερληθά θπιιάδηα θαη έληππα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 

νίθνπ γηα ηεθκεξίσζε. 

  

  

5. ΡΟΝΣΖΙΑΡΝ ΚΔΡΑΦΝΟΑΠ ΑΘΑΘΑΟΡΝ ΗΚΑΡΗΠΚΝ 

 

ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ : 

 Ρξνρήιαην εξκάξην   

 Σεηξνιαβέο σζήζεσο. 

 

ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ: 

 Όςνο   :  1,40κ. πεξίπνπ              

 Κήθνο :   1,40κ.  « 

 Ξιάηνο:   0,70κ.  «          

 Βάξνπο < 100 kgr                        

 

ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΗΘΑ  ΠΡΝΗΣΔΗΑ: 

 ιηθφ θαηαζθεπήο εμ νινθιήξνπ απφ αλνδησκέλν αινπκίλην κε πςειή αληνρή ζηα απνιπκαληηθά 

θαζαξηζκνχ. 

 Ξφξηα κε θιεηδαξηά αζθαιείαο θαη άλνηγκα απφ πάλσ. 

 Δξγνλνκηθέο γσλίεο πξνο απνθπγή εζηίαο κηθξνβίσλ. 

 Διαζηηθφ παξέκβπζκα πεξηκεηξηθά ηεο πφξηαο. 

 Ρέζζεξηο (4) πεξηζηξεθφκελνη ηξνρνί δηακέηξνπ 200mm, εθ ησλ νπνίσλ νη δχν (2) κε θξέλν. 

 Ρέζζεξηο (4) ειαζηηθνί πξνζθξνπζηήξεο ζηηο γσλίεο 

 

ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ: 

 Ρα πξνζθεξφκελα είδε λα θαιχπηνληαη απφ εγγχεζε (2) εηψλ θαη λα ππάξρεη επάξθεηα 

αληαιιαθηηθψλ γηα δέθα (10) κεηά απφ ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπο απφ ηελ ππεξεζία. 

 Ν πξνκεζεπηήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001 θαη ISO 13485 γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ηελ 

ηερληθή ππνζηήξημε θαη εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ. Δπίζεο λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο 

ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο Γ..8δ/Γ.Ξ.νηθ./1348/2004. Λα θαηαηεζνχλ επηθπξσκέλα θαη 

κεηαθξαζκέλα πηζηνπνηεηηθά πξνο απφδεημε ησλ παξαπάλσ. 

 Ρα πξντφληα λα θέξνπλ ηελ ζήκαλζε CE θαη πξνο απφδεημε απηνχ λα θαηαηεζνχλ ηα αληίζηνηρα 

επηθπξσκέλα θαη κεηαθξαζκέλα πηζηνπνηεηηθά δήισζε ζπκκφξθσζεο θαη εγγξαθή απηψλ ζηα 

κεηξψα ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ αληίζηνηρνπ θξάηνπο-κέινπο. Δπίζεο ν θαηαζθεπαζηήο λα είλαη 

πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001 λα θαηαηεζνχλ επηθπξσκέλα θαη κεηαθξαζκέλα ηα αληίζηνηρα 

πηζηνπνηεηηθά.  

 Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ε ζχληαμε θχιινπ ζπκκφξθσζεο ζε πιήξε αληαπφθξηζε κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ,κε αληίζηνηρεο παξαπνκπέο ζηα ηερληθά θπιιάδηα θαη έληππα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 

νίθνπ γηα ηεθκεξίσζε. 

  

6. ΡΟΝΣΖΙΑΡΝ  ΠΙΙΝΓΖΠ ΑΘΑΘΑΟΡΝ ΗΚΑΡΗΠΚΝ ΓΝ ΘΔΠΔΥΛ 
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ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ : 

 Ρξνρήιαην θαξφηζη ζπιινγήο αθάζαξηνπ ηκαηηζκνχ. 

 Σεηξνιαβή σζήζεσο. 

 

ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΓΟΑΠ: 

 Όςνο   :  1,00κ.πεξίπνπ              

 Κήθνο :   0,75κ.  « 

 Ξιάηνο:   0,40κ.  « 

 

Θ ΑΡΑΠΘΔΑΠΡΗΘΑ  ΠΡΝΗΣΔΗΑ: 

 ιηθφ θαηαζθεπήο εμ νινθιήξνπ  απφ αλνμείδσην ραιχβδηλν ζσιήλα (AISI304),κε πςειή αληνρή 

ζηα απνιπκαληηθά θαζαξηζκνχ.  

 Δηδηθά δηακνξθσκέλα ζηεθάληα  θαη βάζε γηα ηελ αζθαιή ζηήξημε δχν (2) ζάθσλ. 

 θαζκάηηλνη ζάθνη πξνζζαθαηξνχκελνη, πιελφκελνη αλζεθηηθήο ξαθήο, κε ρξσκαηηθφ δηαρσξηζκφ . 

 Θάιπςε ησλ ζάθσλ κε θαπάθηα απφ ζεξκνδηακνξθσκέλν πνιπκεξέο, ηα νπνία  αλνηγνθιείλνπλ κε 

πνδνπεληάι θαη δηαζέηνπλ ζχζηεκα αζφξπβνπ θιεηζίκαηνο.(Γηαζη.25Σ37εθαη.πεξίπνπ) 

 Ρέζζεξηο (4) πεξηζηξεθφκελνη ηξνρνί δηακέηξνπ 80mm, εθ ησλ νπνίσλ νη δχν (2) κε θξέλν. 

 Ρέζζεξηο (4) ειαζηηθνί πξνζθξνπζηήξεο ζηηο γσλίεο 

 

ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ: 

 Ρα πξνζθεξφκελα είδε λα θαιχπηνληαη απφ εγγχεζε (2) εηψλ θαη λα ππάξρεη επάξθεηα 

αληαιιαθηηθψλ γηα δέθα (10) κεηά απφ ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπο απφ ηελ ππεξεζία. 

 Ν πξνκεζεπηήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001 θαη ISO 13485 γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ηελ 

ηερληθή ππνζηήξημε θαη εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ. Δπίζεο λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο 
ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο Γ..8δ/Γ.Ξ.νηθ./1348/2004. Λα θαηαηεζνχλ επηθπξσκέλα θαη 

κεηαθξαζκέλα πηζηνπνηεηηθά πξνο απφδεημε ησλ παξαπάλσ. 
 Ρα πξντφληα λα θέξνπλ ηελ ζήκαλζε CE θαη πξνο απφδεημε απηνχ λα θαηαηεζνχλ ηα αληίζηνηρα 

επηθπξσκέλα θαη κεηαθξαζκέλα πηζηνπνηεηηθά δήισζε ζπκκφξθσζεο θαη εγγξαθή απηψλ ζηα 

κεηξψα ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ αληίζηνηρνπ θξάηνπο-κέινπο. Δπίζεο ν θαηαζθεπαζηήο λα είλαη 
πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001 λα θαηαηεζνχλ επηθπξσκέλα θαη κεηαθξαζκέλα ηα αληίζηνηρα 

πηζηνπνηεηηθά. 

 Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ε ζχληαμε θχιινπ ζπκκφξθσζεο ζε πιήξε αληαπφθξηζε κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο, κε αληίζηνηρεο παξαπνκπέο ζηα ηερληθά θπιιάδηα θαη έληππα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 
νίθνπ γηα ηεθκεξίσζε. 

 
 

7.ΘΑΓΝΠ ΑΛΝΜΔΗΓΥΡΝΠ 

   ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ  

 Θάδνο απνξξηκκάησλ κε πεληάι, κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο (ηνπιάρηζηνλ 70 lt), 

 Απφ αλνμείδσην ράιπβα, αληνρήο θαη εληζρπκέλεο θαηαζθεπήο. 

  Θαηάιιεινο θαη  γηα εμσηεξηθφ ρψξν. 

  

 

8.ΚΖΣΑΛΖ ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΚΑΡΝΠ ΓΑΞΔΓΝ 
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     ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ  

 Δπηθαζήκελε 

 Ραπηφρξνλε θίλεζε θεθαιήο βνπξηζψλ αλάινγα κε ηελ δηεχζπλζε ηνπ ηηκνληνχ.  

 Πχζηεκα ιεπίδσλ αλαξξφθεζεο ιπκάησλ.  

 Απηφκαην ζχζηεκα ειέγρνπ ηεο ηαρχηεηαο γηα  ηελ αζθάιεηα ηνπ ρεηξηζηή.  

 Ηδηαίηεξα ζπκπαγήο ζρεδίαζε θαζηζηά ηνλ θαζαξηζκφ ησλ δσλψλ πεξηνξηζκέλεο πξφζβαζεο 

γξήγνξν θαη εχθνιν.  

 Δμαηξεηηθά ρακειφ επίπεδν ζνξχβνπ πνπ επηηξέπεη ηνλ θαζαξηζκφ νπνηνπδήπνηε ρψξνπ, 

νπνηαδήπνηε ζηηγκή, αθφκα θαη ζε επαίζζεηνπο ζην  ζφξπβν ρψξνπο. 

 Κέγηζην απνδεθηφ πιάηνο ηνπ κεραλήκαηνο 75cm γηα λα έρεη πξφζβαζε ζηνπο αλειθπζηήξεο ηνπ 

Λνζνθνκείνπ. 

 Λα πεξηιακβάλεη : 

- Πεη κπαηαξίεο   
- Φνξηηζηή κπαηαξηψλ  

- 2 Βνχξηζεο δαπέδνπ 
 

 
 

 

Δηδηθά  ραξαθηεξηζηηθά: 
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Νη παξαπάλσ απνδφζεηο είλαη ελδεηθηηθέο ηνπ ηχπνπ ηνπ κεραλήκαηνο θαη είλαη απνδεθηέο απνθιίζεηο ηεο 
ηάμεσο ηνπ 10%. 

Ρν κεράλεκα λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη θαλνληζκνχο. 

 

 

9.ΚΖΣΑΛΖ ΑΦΑΗΟΔΠΖΠ ΞΑΟΘΔ 
 

ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ  
- Λα είλαη αζφξπβε θαη λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε λνζνθνκεία.  

- Λα δηαζέηεη θνπκπί αζθαιείαο, ιαβή ελεξγνπνίεζεο αζθαιείαο  θαη θαιψδην πςειήο νξαηφηεηαο. 

- Λα πξνζθέξεηαη καδί κε ηε κεραλή: 

 Γεμακελή απνξξππαληηθνχ 12-15 lt 

 Βνχξηζα 

 Γίζθνο ηξηβήο 
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Δηδηθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 

 ΗΠΣΠ (W) <1100 

 ΡΑΠΖ (V) < 230 

 ΚΖΘΝΠ ΘΑΙΥΓΗΝ (M) < 12 

 ΠΡΟΝΦΔΠ ΚΖΣΑΛΖΠ (RPM) Ξεξίπνπ 140 

 ΒΑΟΝΠ (KG) >50 

 ΠΡΑΘΚΖ ΘΝΟΒΝ ΠΡΑ 1,5Κ (DB(A) ISO 3744) <60 

 ΚΖΘΝΠ X ΞΙΑΡΝΠ X ΤΝΠ (MM) Ξεξίπνπ 824x566x1261 

 ΠΣΛΝΡΖΡΑ (HZ) 50 

 ΡΞΝΠ ΦΗΠ EU 

 ΓΗΑΚΔΡΟΝΠ ΒΝΟΡΠΑΠ / ΓΗΠΘΝ (MM) <450 

 BELT DRIVE  

 ΔΟΓΝΛΝΚΗΘΖ, ΑΛΑΓΗΞΙΝΚΔΛΖ ΣΔΗΟΝΙΑΒΖ 

 ΔΘΝΙΖ ΑΙΙΑΓΖ ΡΝ ΘΑΙΥΓΗΝ  

 ΙΔΗΑΛΠΖ 

 SPRAY CLEANING  

 ΑΓΘΗΠΡΟΝ ΘΑΙΥΓΗΝ  

 ΘΑΙΥΓΗΝ ΤΖΙΖΠ ΝΟΑΡΝΡΖΡΑΠ  

 

 

10.ΑΡΚΝΘΑΘΑΟΗΠΡΖΠ 

 

 Κε  ζχζηεκα δηπινχ θάδνπ ψζηε λα εμνηθνλνκείηαη ρξφλνο. 

  Λα δηαζέηεη κεγάιε πνηθηιία εμαξηεκάησλ π.ρ. Δχθακπην ζσιήλα θαζαξίζκαηνο αηκνχ κε 

ρεηξνιαβή, αθξνθχζην δαπέδνπ, εμάξηεκα ρεηξφο, εμάξηεκα γηα πθάζκαηα κε βνχξηζα, κηθξφ 

εμάξηεκα γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο θαη απνδεδεηγκέλε εθαξκνγή ζηελ αληηκεηψπηζε κηθξνβίσλ. 

Ρερληθά Πηνηρεία: 

 Απφδνζε ζεξκφηεηαο (W)  ≥  2300 

 Σσξεηηθφηεηα δεμακελήο (I) : πεξίπνπ 4lt (2Σ2 lt) 

 Κήθνο θαισδίνπ (m) >7,5 

 Ξίεζε αηκνχ (bar) >4 

 Θεξκνθξαζία ζεξκαληήξα (κέγηζηε °C) ≥  145 

 Ράζε (V): 220-240 

 Ππρλφηεηα (Hz): 50-60 

 Βάξνο ρσξίο ηα εμαξηήκαηα (kg): 8 

 Γηαζηάζεηο(mm): 475Σ 320Σ 275 

 

11.ΖΙΔΘΡΟΗΘΖ ΠΘΝΞΑ  ΑΛΑΟΟΝΦΖΠΖΠ ΠΡΔΟΔΥΛ ΚΔ ΦΗΙΡΟΝ HEPΑ: 

Ρερληθά ραξαθηεξηζηηθά   

ΡΑΜΖ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖΠ ΑΞΝΓΝΠΖΠ  Ρνπιάρηζηνλ Α  

ΝΛΝΚΑΠΡΗΘΖ ΘΑΡΑΛΑΙΥΠΖ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ 

(kWh/ΔΡΝΠ)  

≤ 650 

ΡΑΜΖ ΑΞΝΓΝΠΖΠ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ ΣΑΙΗΝ  Ρνπιάρηζηνλ D   
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Λα δηαζέηεη επίζεο: 

 Ξηζηνπνηεκέλν θίιηξν HEPA 

 Λα δπγίδεη έσο 7,5 kg καδί κε ην θαιψδην 

 Λα έρεη ρακειφ επίπεδν ήρνπ ≤67 dB  

  Αζθαιή απνζήθεπζε ησλ αμεζνπάξ θαη ηνπ θαισδίνπ ξεχκαηνο θαη ζήθε γηα ηα εξγαιεία 

πξνζαξκνζκέλε ζην πίζσ κέξνο 
 Νη παξαπάλσ απνδφζεηο είλαη ελδεηθηηθέο ηνπ ηχπνπ ηνπ κεραλήκαηνο θαη  

είλαη απνδεθηέο απνθιίζεηο ηεο ηάμεσο ηνπ 10%. 

 Ρν κεράλεκα λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη θαλνληζκνχο. 

 

12. ΚΖΣΑΛΖΚΑ ΑΞΝΟΟΗΤΖΠ ΚΝΙΠΚΑΡΗΘΥΛ ΑΞΝΒΙΖΡΥΛ 

ΡΔΣΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ 

Ρν δεηνχκελν είδνο ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο παξαθάησ απαξαίηεηεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, πνπ ζα 
πξέπεη λα απνδεηθλχνληαη ζηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή θαη ζε Φχιιν Ππκκφξθσζεο θαη λα 

ηεθκεξηψλνληαη κε αληίζηνηρεο παξαπνκπέο ζε πξσηφηππα prospectus ή άιια επίζεκα έγγξαθα. 

1.1.  Λα είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, ηειεπηαίν κνληέιν, αλαγλσξηζκέλνπ νίθνπ, κε πηζηνπνίεζε   

ΡΑΜΖ ΑΞΝΓΝΠΖΠ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ ΠΘΙΖΟΝ 

ΓΑΞΔΓΝ  

D  

ΡΑΜΖ ΑΞΝΓΝΠΖΠ ΔΞΑΛΔΘΞΝΚΞΖΠ ΠΘΝΛΖΠ  Ρνπιάρηζηνλ Β 

ΠΡΑΘΚΖ ΖΣΖΡΗΘΖΠ ΗΠΣΝΠ dB(A) IEC/EN 60335-2-

69  

67  

ΡΑΠΖ (V)  220-240  

ΠΣΛΝΡΖΡΑ (HZ)  50-60  

IP ΘΙΑΠΖ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ  IP20  

ΗΠΣΠ (W)  900  

ΗΠΣΠ ΑΞΝΟΟΝΦΖΠΖΠ ≥ (W)  150  

ΟΝΖ ΑΔΟΑ (L/SEC)  ≥30 

ΑΛΑΟΟΝΦΖΠΖ ΠΡΝ ΞΔΙΚΑ (KPA)  23  

ΠΡΑΘΚΖ ΖΣΖΡΗΘΖΠ ΞΗΔΠΖΠ (dB(A) BS 5415)  50 * 

ΠΡΑΘΚΖ ΖΣΖΡΗΘΖΠ ΗΠΣΝΠ (dB(A) IEC 704)  69 * 

ΚΖΘΝΠ ΘΑΙΥΓΗΝ (M)  15  

ΣΥΡΖΡΗΘΝΡΖΡΑ ΦΗΙΡΟΝΠΑΘΘΝ (L)  10  

ΔΞΗΦΑΛΔΗΑ ΘΟΗΝ ΦΗΙΡΟΝ (CM²)  2600  

ΑΟΗΘΚΝΠ ΦΗΙΡΟΥΛ  4  

ΚΖΘΝΠ X ΞΙΑΡΝΠ X ΤΝΠ (CM)  39.5x34x39  

ΒΑΟΝΠ (KG)  5.3  

HEPA ΦΗΙΡΟΝ   

AΞΝΠΞΥΚΔΛΝ ΖΙ.ΘΑΙΥΓΗΝ   

ΦΗΙΡΟΝΠΑΘΘΝΠ (1 ΡΔΚ)  
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       θαηά ISO, λα θέξεη ηε ζήκαλζε CE. 
1.2. Λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αλνμείδσην πιηθφ. 

1.3. Λα ππάξρεη δπλαηφηεηα απμνκείσζεο ηνπ χςνπο ηνπ πιαηζίνπ απφ ηε βάζε ηνπ κεραλήκαηνο    

       αλάινγα κε ηνλ ρξεζηκνπνηεζέληα θάδν απνξξηκκάησλ. 
1.4. Λα δέρεηαη δηάθνξνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ κέρξη 60lt. 

1.5. Λα δέρεηαη ζαθνχιεο ζε κνξθή θαζέηαο. 
1.6. Λα δηαζέηεη (2) δχν ζηαγψλεο γηα ηε ζεξκνζπγθφιιεζε ηεο ζαθνχιαο. 

1.7. Λα είλαη δπλαηή ε ξχζκηζε ηνπ κήθνπο ηεο ζαθνχια θαζψο θαη ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηε  

    ζπγθφιιεζή ηεο. 
1.8. Λα δηαζέηεη πνδνδηαθφπηε γηα εχθνιν θαη αζθαιή ρεηξηζκφ. 

1.9. Λα είλαη ηξνρήιαην. 
1.10. Λα είλαη κηθξψλ δηαζηάζεσλ. 

 

2.ΡΔΣΛΗΘΖ  ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ   ΓΗΑ ΡΑ ΔΗΓΖ ΚΔ Α/Α 8,9,10,11,12 

 

1. Ρα είδε ζα εγθαηαζηαζνχλ θαη ζα παξαδνζνχλ ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία, κε θξνληίδα θαη δαπάλε 
ηνπ Ξξνκεζεπηή, ζε ρψξνπο πνπ ζα ππνδείμεη ην Λνζνθνκείν, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή 

θαη ηηο πξνβιεπφκελεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο αζζελψλ, ρεηξηζηψλ, πεξηβάιινληνο. Ν Ξξνκεζεπηήο ζα 
ππνβάιιεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, ηπρφλ πξναπαηηνχκελεο ππνδνκέο (παξνρέο, ζπλδέζεηο θ.ιπ.) ή άιιεο 

ππνρξεψζεηο ηνπ Λνζνθνκείνπ, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ε παξάδνζε ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή. 

2.2.  Ρα πξνζθεξφκελα είδε ζα έρνπλ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δχν ρξφληα ηνπιάρηζηνλ θαη πιήξε 

ππνζηήξημε ζε αληαιιαθηηθά θαη service γηα 10 ρξφληα ηνπιάρηζηνλ, κε απνδεδεηγκέλε παξαθαηαζήθε 
αληαιιαθηηθψλ. Ρπρφλ πεξηπηψζεηο πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ εγγχεζε (π.ρ. αλαιψζηκα ή εξγαζίεο), ζα 

πξέπεη νπσζδήπνηε λα αλαθεξζνχλ. Ζκεξνκελία έλαξμεο ηεο εγγχεζεο ζεσξείηαη ε εκεξνκελία ππνγξαθήο 

ηνπ Ξξσηνθφιινπ Νξηζηηθήο Ξαξαιαβήο, κε ην νπνίν βεβαηψλεηαη ε νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 
παξαιαβή, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Πχκβαζεο.  

2.3.  Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο ζα γίλνληαη, κε επζχλε θαη κέξηκλα ηνπ Ξξνκεζεπηή, δσξεάλ, 
φινη νη πξνιεπηηθνί έιεγρνη θαη νη ζπληεξήζεηο, φηαλ θαη φπσο πξνβιέπνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή, θαζψο 

θαη ε απνθαηάζηαζε φισλ ησλ έθηαθησλ βιαβψλ, κε επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζε ησλ ηκεκάησλ πνπ έρνπλ 
ππνζηεί βιάβε, απφ εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα επεκβαίλεη  εληφο 24 σξψλ ην αξγφηεξν 

απφ ηελ έγγξαθε ή ηειεθσληθή εηδνπνίεζή ηνπ. 

2.4.   Λα δνζνχλ πιήξε ζηνηρεία γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ service ηνπ Ξξνκεζεπηή, ν νπνίνο πξέπεη λα έρεη 
επαξθή εκπεηξία ζην ζπγθεθξηκέλν είδνο, θαζψο θαη πειαηνιφγην ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο.  

2.5.   Λα δνζνχλ βεβαηψζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ, απφ ηηο νπνίεο λα θαίλεηαη φηη ν πξνκεζεπηήο είλαη 
εμνπζηνδνηεκέλνο σο πξνο ηελ παξνρή πιήξνπο ηερληθήο θαη επηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο θαη φηη επαξθήο 

αξηζκφο ζηειερψλ ηνπ Ξξνκεζεπηή έρνπλ εθπαηδεπηεί απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο ηνπ πξντφληνο. 

2.6.  Λα επηζπλαθζνχλ ηα πηζηνπνηεηηθά CΔ ηνπ είδνπο θαη  ISO ηνπ νίθνπ θαζψο θαη Βεβαίσζε 
πηζηνπνηεκέλνπ θνξέα πεξί ζπκκφξθσζεο ηνπ πξνκεζεπηή κε ηηο Αξρέο θαη Θαηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα 

ηελ νξζή πξαθηηθή δηαλνκήο θαη εμππεξέηεζεο (service) ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ, ζχκθσλα κε ηελ 
πνπξγηθή Απφθαζε Γ8δ/ΓΞ.νηθ./1348,ΦΔΘ 32Α/16-01-04). 

2.7.  Λα ζπλνδεχεηαη ε ηερληθή πξνζθνξά κε νδεγίεο ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ πξντφληνο. 

 2.8.  Λα παξέρεηαη θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ πξντφληνο δσξεάλ εθπαίδεπζε ησλ ρεηξηζηψλ ζηε ζεσξία, ην 
ρεηξηζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία, αιιά θαη ησλ ηερληθψλ ζηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε θαη ηα κέηξα αζθάιεηαο ησλ 

ρξεζηψλ θαη ηνπ κεραλήκαηνο (Λφκνο 2955/01, άξζξν 2, παξ. 5).   

2.9.  Λα παξαδνζνχλ, κε ηελ παξάδνζε ηνπ είδνπο, ηα πξσηφηππα εγρεηξίδηα ρεηξηζκνχ θαη service, κε ηα 

θπθισκαηηθά δηαγξάκκαηα, ηηο νδεγίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο θαη ηνπο θσδηθνχο ησλ αληαιιαθηηθψλ.  

2.10. Λα πεξηγξαθεί ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπληεξήζεσλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ   θαηαζθεπαζηή, λα 

δηεπθξηληζηνχλ ζαθψο νη ρξφλνη θαη ην είδνο ησλ ζπληεξήζεσλ πνπ πξέπεη λα θάλεη ν εμνπζηνδνηεκέλνο 
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αληηπξφζσπνο θαη ελδερνκέλσο ν ρξήζηεο θαη λα αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά φια ηα απαηηνχκελα αλαιψζηκα ή 
άιια πιηθά ησλ ζπληεξήζεσλ, κε ηνπο θσδηθνχο, ηηο ηηκέο θαη ην ρξφλν δσήο ηνπο.  

2.11. Ν ρξφλνο παξάδνζεο λα κελ ππεξβαίλεη ηνπο ηξείο (3) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο 

Πχκβαζεο. 

 

 

ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ: 

1. Ξηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηνπ πξνκεζεπηή θαηά ISO 9001:2015  γηα ηελ εκπνξία θαη 

δηαθίλεζε εηδψλ θαζαξηφηεηαο 
2. Ρν εξγνζηάζην θαηαζθεπήο λα δηαζέηεη Ξηζηνπνηεηηθφ ζε ηζρχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο 

ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 9001:2015  θαη ISO 14001:2015 
3. Βεβαίσζε ή Ξηζηνπνίεζε Ππκκεηνρήο ζε Ππιινγηθφ Πχζηεκα Αλαθχθισζεο Ππζθεπαζηψλ, ην νπνίν 

έρεη ζπζηαζεί απφ Ξηζηνπνηεκέλν Φνξέα Αλαθχθισζεο, ζε ελαξκφληζε κε ηελ Θνηλνηηθή Νδεγία 

94/62/ EEC, φπσο έρεη ελζσκαησζεί κε ηελ Διιεληθή Λνκνζεζία κε ηνλ Λφκν 2939/2001. Λα 
θαηαηεζεί επίζεο θαη ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζην Δζληθφ Κεηξψν Ξαξαγσγψλ ηνπ Διιεληθνχ 

Νξγαληζκνχ Αλαθχθισζεο, ην νπνίν ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηελ Βεβαίσζε ή Ξηζηνπνίεζε 
Ππκκεηνρήο ζε Ππιινγηθφ Πχζηεκα Αλαθχθισζεο  Ππζθεπαζηψλ. 

4. Λα δειψλεηαη ε ρψξα πξνέιεπζεο, ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ θαζψο θαη 
ν θσδηθφο ηνπ πξντφληνο. 

5. Αλαιπηηθφ θπιιάδην ηνπ πξντφληνο ζηα Διιεληθά θαη ηα Αγγιηθά αλ πξφθεηηαη γηα εηζαγφκελν είδνο. 

6. Αλαιπηηθφ Φχιιν Ππκκφξθσζεο πξνο ηηο δεηνχκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θάζε πξντφληνο κε 
αξηζκεηηθέο παξαπνκπέο ζε επίζεκα θπιιάδηα ή εγρεηξίδηα. 

7. Δγγχεζε άξηζηεο πνηφηεηαο ησλ εηδψλ, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 
8. Λα επηζπλάπηεηαη θαηάινγνο αληαιιαθηηθψλ. 

9. Λα δειψλεηαη φηη αλαιακβάλεηαη ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ ρξήζε ησλ εξγαιείσλ θαη ησλ 

κεραλεκάησλ. 
10. Γήισζε εγγχεζεο ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο θαη έληππν εγγχεζεο. 

11. πεχζπλε δήισζε δηάζεζεο αληαιιαθηηθψλ, φπνπ ζα  αλαθέξεηαη ν ρξφλνο δηάζεζεο ηνπ. 
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ΠΣΔΓΗΝ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

Δθδφηεο (Νλνκαζία Ρξάπεδαο, ππνθαηάζηεκα) : 

Ζκεξνκελία έθδνζεο : 

Ξξνο ηελ (Ξιήξε ζηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο) : 

ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ Ξ' ΑΟΗΘΚΝΛ ........................... ΓΗΑ ΞΝΠΝ ....................... ΔΟΥ 

1. Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή ξεηά, αλέθθιεηα θαη 
αλεπηθχιαθηα, επζπλφκελνη απέλαληη ζαο εηο νιφθιεξν θαη σο απηνθεηιέηεο, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 

………………..επξψ θαη νινγξάθσο ……………………………… ππέξ ηεο εηαηξείαο…………………………… ή ζε 

πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ησλ εηαηξεηψλ α)…………..………….β)……..…………….θιπ, αηνκηθά θαη γηα 
θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηαο ηνπο σο 

κειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ δηαγσληζκφ ηεο πεξεζίαο ζαο ηεο 
.…/………/……….., γηα ηελ αλάδεημε πξνκεζεπηή ……………………, ηεο κε αξηζκ. …………./2018 δηαθήξπμε 

ζαο. 

2. Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ απνξξένπζεο 
ππνρξεψζεηο ηεο ελ ιφγσ Δηαηξείαο/ Δηαηξεηψλ θαζ' φιν ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο. 

3. Ξαξαηηνχκαζηε ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα απφ ηελ έλζηαζε ηνπ επεξγεηήκαηνο ηεο δηδήζεσο απφ ην 
δηθαίσκα πξνβνιήο ελαληίνλ ζαο φισλ ησλ ελζηάζεσλ ηνπ πξσηνθεηιέηε αθφκε θαη ησλ κε πξνζσπνπαγψλ 

θαη ηδηαίηεξα νπνηαζδήπνηε άιιεο έλζηαζεο ησλ άξζξσλ 852 - 855, 862 - 864 θαη 866 - 869 ηνπ Αζηηθνχ 

Θψδηθα, φπσο θαη απφ ηα δηθαηψκαηα καο πνπ ηπρφλ απνξξένπλ απφ ηα άξζξα απηά. 

4. Πε πεξίπησζε πνπ απνθαλζείηε κε ηελ ειεχζεξε θαη αδέζκεπηε θξίζε ζαο ηελ νπνία ζα καο 

γλσζηνπνηήζεηε φηη ε (εηαηξεία) ……………………….. δελ εθπιήξσζε ηελ ππνρξέσζε ηεο πνπ πεξηγξάθεηαη 
ζην αλσηέξσ ζεκείν 1, ζαο δειψλνπκε φηη αλαιακβάλνπκε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή ηε ξεηή ππνρξέσζε 

λα ζαο θαηαβάινπκε, ρσξίο νπνηαδήπνηε απφ κέξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα 
εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο, νιφθιεξν ή κέξνο ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο, ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ζαο θαη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ καο ην δεηήζεηε. Ζ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ 

γίλεηαη κε κφλε ηε δήισζε ζαο. 

5.  Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ππφςε εγγχεζεο δελ απαηηείηαη θακία εμνπζηνδφηεζε ή ελέξγεηα ζπγθαηάζεζεο ηεο 

(εηαηξείαο) ……………..…………………… νχηε ζα ιεθζεί ππφςε νπνηαδήπνηε ηπρφλ έλζηαζε ή επηθχιαμε ή 
πξνζθπγή απηήο ζηε δηαηηεζία ή ζηα δηθαζηήξηα, κε αίηεκα ηελ κε θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ή 

ηελ ζέζε απηήο ππφ δηθαζηηθή κεζεγγχεζε. 

6. Παο δειψλνπκε αθφκε φηη ε ππφςε εγγχεζε καο έρεη ηζρχ κέρξη ηηο ….../……../……….. νπφηε θαη ζα 
επηζηξαθεί ζ' εκάο ε παξνχζα εγγπεηηθή επηζηνιή, καδί κε έγγξαθε δήισζε ζαο φηη απαιιάζζεηε ηελ 

Ρξάπεδα καο απφ ηελ ππφςε εγγχεζε θαη θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε. Κέρξη ηφηε, ζα παξακείλνπκε ππεχζπλνη 
γηα ηελ άκεζε θαηαβνιή ζ' εζάο ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο. Ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο απηήο ζα 

παξαηαζεί εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ πεξεζία ζαο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

7.  Βεβαηνχκε φηη φιεο νη ηζρχνπζεο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ηεο Ρξάπεδαο καο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί ζην 

Γεκφζην θαη ΛΞΓΓ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη απηήο, δελ ππεξβαίλνπλ ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη 

θαζνξηζζεί απφ ην πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ γηα ηελ Ρξάπεδα καο.  

8. Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγπεηηθήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην 

ηέινο ραξηνζήκνπ                                              (Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 

 

 

 

 





                                                                      ΔΙΑΚΘΥΞΘ   16/2020 

 

 Σελίδα 105                                     

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗI – ΔΔΔΠ –ΡΔΓ (Ξξνζαξκνζκέλν απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή)- [ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΝ] 

[Γηα ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ:  

Απφ ηηο 2-5-2019, νη αλαζέηνπζεο αξρέο ζπληάζζνπλ ην ΔΔΔΠ κε ηε ρξήζε  ηεο λέαο ειεθηξνληθήο 

ππεξεζίαο Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), πνπ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα 
ειεθηξνληθήο ζχληαμεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ). Ζ ζρεηηθή 

αλαθνίλσζε είλαη δηαζέζηκε ζηε Γηαδηθηπαθή Ξχιε ηνπ ΔΠΖΓΖΠ «www.promitheus.gov.gr». Ρν πεξηερφκελν 
ηνπ αξρείνπ, είηε ελζσκαηψλεηαη ζην θείκελν ηεο δηαθήξπμεο, είηε, σο αξρείν PDF, ειεθηξνληθά 

ππνγεγξακκέλν, αλαξηάηαη μερσξηζηά σο αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. Tν αξρείν XML αλαξηάηαη γηα ηελ 

δηεπθφιπλζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνθεηκέλνπ λα ζπληάμνπλ κέζσ ηεο ππεξεζίαο eΔΔΔΠ ηε ζρεηηθή 
απάληεζε ηνπο]. 

 

1. Ρη είλαη ειεθηξνληθή ππεξεζία e-ΔΔΔΠ/e-ΡΔΓ; 

Ρν eΔΔΔΠ είλαη ε εθδνρή ηνπ ΔΔΔΠ απνηππσκέλν σο ειεθηξνληθφ αξρείν ηχπνπ  XML, φπνπ νη πιεξνθνξίεο 

απνζεθεχνληαη βάζεη εηδηθήο ζπκθσλεκέλεο δνκήο (πξφηππν), ήηνη ηνπ κνληέινπ αληαιιαγήο δεδνκέλσλ 
ΔΔΔΠ (ESPD EDM). Ν ηξφπνο απηφο απνηχπσζεο δηεπθνιχλεη ηελ πιήξε 

απηνκαηνπνηεκέλε/κεραλνγξαθεκέλε δηαρείξηζε ηνπ, ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε ηξίηα ζπζηήκαηα θαη ηε 
δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ ζε δηάθνξεο επηκέξνπο εζληθέο πιαηθφξκεο. 

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή  

· - φξηζε έλα πξφηππν γηα ην eΔΔΔΠ, ήηνη ηελ ειεθηξνληθή εθδνρή ηνπ ΔΔΔΠ απνζεθεπκέλε κε δνκεκέλν 
ηξφπν ζε αξρείν ηχπνπ XML, θαη παξέρεη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο δηαρείξηζεο eΔΔΔΠ κέζσ ζρεηηθήο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη σο πινπνίεζε αλαθνξάο (reference implementation) ηεο 
ΔΔ. 

Πην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην eΔΔΔΠ εμειίζζεηαη θαη βειηηψλεηαη ηερλνινγηθά ή/θαη 
επηρεηξεζηαθά κε απνηέιεζκα λα δηαηίζεηαη πιένλ ζε ηξεηο εθδνρέο, ιίγν ή πνιχ κε ζπκβαηέο κεηαμχ ηνπο: 

· Regulated ESPD EDM v.1.0.x ή «regulated v.1» – Δθδνρή πνπ παξάγεη ΔΔΔΠ ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ 

Θαλνληζκφ ηεο ΔΔ, ελψ ηερλνινγηθά βαζίδεηαη ζηελ 1ε έθδνζε ηεο δνκήο δεδνκέλσλXML γηα ην ΔΔΔΠ.  

· Regulated ESPD EDM v.2.0.x ή «regulated v.2» – Δθδνρή πνπ παξάγεη ΔΔΔΠ ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ 

Θαλνληζκφ ηεο ΔΔ, ελψ ηερλνινγηθά βαζίδεηαη ζηελ λεφηεξε 2ε έθδνζε ηεο δνκήο δεδνκέλσλ XML γηα ην 
ΔΔΔΠ.  

· Self-Contained ESPD EDM v.2.1.x ή «self-contained v.2» («απηνηειήο ηχπνο v.2)» – Δθδνρή πνπ παξάγεη 

ΔΔΔΠ κε ελζσκαησκέλα πξφζζεηα ραξαθηεξηζηηθά ή πιεξνθνξίεο, πνπ δελ πξνβιέπνληαη ζην ζρεηηθφ 
Θαλνληζκφ ηεο ΔΔ, ελψ ηερλνινγηθά βαζίδεηαη ζηελ λεφηεξε 2ε έθδνζε ηεο δνκήο δεδνκέλσλ XML γηα ην 

ΔΔΔΠ.  

Νη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο δηαρείξηζεο eΔΔΔΠ πνπ κπνξεί λα παξέρεη κία ζρεηηθή δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα, 

φπσο απηή ηεο ΔΔ ή ησλ πξφζθαηα αλαπηπρζέλησλ ζε εζληθφ επίπεδν, επηηξέπεη ζε αλαζέηνπζεο 
αξρέο/αλαζέηνληεο θνξείο θαη ζε νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ζπληάζζνπλ, λα ζπκπιεξψλνπλ, λα 

(επαλα)ρξεζηκνπνηνχλ θαη λα πξνβάινπλ έλα eΔΔΔΠ, πξνθεηκέλνπ λα παξάγνπλ έλα ΔΔΔΠ  

· - απνζεθεπκέλν ζε αξρείν ηχπνπ XML, ήηνη λα παξάγνπλ έλα eΔΔΔΠ (ζε εθδνρή regulated v.1 ή/θαη 
regulated v.2 ή/θαη self-contained v.2) 

· - απνηππσκέλν ζε αξρείν ηχπνπ PDF 

· - ζε ραξηί (εθηχπσζε) 

ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζπγθεθξηκέλε, θάζε θνξά, δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία γηα ηε ζχλαςε δεκφζηαο 

ζχκβαζεο. 

../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Downloads/Promitheus%20ESPDint 
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
https://ec.europa.eu/tools/espd
https://ec.europa.eu/tools/espd
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 Πεκεηψλεηαη φηη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή απνθάζηζε θαη αλαθνίλσζε, ζην πιαίζην ηεο ζρεηηθήο ζηξαηεγηθήο 
ηεο γηα ην eΔΔΔΠ, ηελ παχζε ιεηηνπξγίαο ηεο πξναλαθεξζείζαο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο eΔΔΔΠ πνπ 

δηαηεξεί ε ίδηα, κέρξη ηα ηέιε Απξηιίνπ 2019! 

 Πην πιαίζην ηεο ίδηαο ζηξαηεγηθήο ε ΔΔ ζπγρξεκαηνδφηεζε ηε δεκηνπξγία αληίζηνηρσλ εζληθψλ πιαηθνξκψλ 
ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο eΔΔΔΠ ζε δηάθνξεο ρψξεο θξάηε-κέιε. Γείηε εδψ ηε ζρεηηθή ιίζηα ηεο 

ΔΔ κε αληίζηνηρα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνλ ηξφπν πξφζβαζεο ζε απηέο ηηο  επηκέξνπο πιαηθφξκεο! 

H πιαηθφξκα Promitheus ESPDint ηνπ ΔΠΖΓΖΠ 

Κε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο ΔΔ κέζσ ηνπ κεραληζκνχ Connecting Europe Facility (CEF), αλαπηχρζεθε 

αληίζηνηρε Διιεληθή εζληθή πιαηθφξκα ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο eΔΔΔΠ, νλφκαηη Promitheus 
ESPDint.  

Ππγθεθξηκέλα ε πιαηθφξκα Promitheus ESPDint παξέρεη: 

· - ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο δηαρείξηζεο eΔΔΔΠ ζηελ Διιεληθή θαη Αγγιηθή, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα 

δηαρείξηζεο θαη ησλ ηξηψλ εθδνρψλ (regulated v.1 ή/θαη regulated v.2 ή/θαη self-contained v.2) 

· - ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο δηαρείξηζεο eΡΔΓ ζηελ Διιεληθή 

· - δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε ην eCertis 

Ζ ειιεληθή/εζληθή πινπνίεζε είλαη πιήξσο ζπκβαηή ζε ζρέζε κε άιιεο πινπνηήζεηο ειεθηξνληθψλ 
ππεξεζηψλ eΔΔΔΠ, φπσο 

· - κε ηελ ππάξρνπζα πινπνίεζε αλαθνξάο (reference implementation) ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,  

·- κε ηηο ινηπέο εζληθέο πινπνηήζεηο ζην πιαίζην ηνπ ίδηνπ έξγνπ (ESPDint  

· - κε άιιεο πινπνηήζεηο κέζσ αληίζηνηρσλ έξγσλ ζε ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο (έξγν Nordic) θαη ζηελ Ηηαιία.  

Ξξνζνρή 

1.  Γηα ηε ζχληαμε ή ζπκπιήξσζε ηνπ eΔΔΔΠ ή ηνπ eΡΔΓ επηιέμηε ηελ εθδνρή «regulated v.2» φζνλ αθνξά  

δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ δηέπνληαη απφ ην ηξέρσλ Διιεληθφ ζεζκηθφ 
πιαίζην. 

2. Ζ εθδνρή «regulated v.1» ππνζηεξίδεηαη κφλν γηα ιφγνπο ζπκβαηφηεηαο: Γίδεηαη ε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο 

θαη επεμεξγαζίαο ζρεηηθνχ αξρείνπ πνπ έρεη παξαρζεί π.ρ. ζηελ πιαηθφξκα ηεο ΔΔ ή ζε άιιε πιαηθφξκα, 
αιιά δελ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζχληαμεο λένπ eEEEΠ ζε εθδνρή «regulated v.1». 

3.    Κελ ρξεζηκνπνηήζεηε αθφκε ηελ εθδνρή «self-contained v.2. (απηνηειή ηχπν)», φζνλ αθνξά 
δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζηελ Διιάδα, κέρξη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε 

αλαγθαία αλαπξνζαξκνγή ηνπ ζρεηηθνχ Διιεληθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. 

 

2 . Σξήζε ΔΔΔΠ/ΡΔΓ ζε ειεθηξνληθνχο δηαγσληζκνχο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ 

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016, ζε δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε αμία άλσ 
ησλ εθάζηνηε νξίσλ ηεο ΔΔ, νη νπνίεο θαη δηεμάγνληαη κέζσ ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 

Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ(ΔΠΖΓΖΠ), θαη εηδηθφηεξα θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ ππ’ αξηζ. 56902/215 Α - 
ΦΔΘ1924/Β/02.06.2017 θαη ζηελ ππ’ αξηζ. 117384 ΘΑ ΦΔΘ 3821/Β/31.10.2017 πνπ αθνξνχλ ζηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, πξνηείλεηαη νη αλαζέηνπζεο αξρέο/αλαζέηνληεο θνξείο θαη νη νηθνλνκηθνί θνξείο λα 

εθαξκφδνπλ ηελ αθφινπζε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο θαη ππνβνιήο ΔΔΔΠ κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο 
δηαρείξηζεο eΔΔΔΠ: 

Νη αλαζέηνπζεο αξρέο/αλαζέηνληεο θνξείο ζπληάζζνπλ κε ρξήζε κίαο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο eΔΔΔΠ,  
εθείλν ην πξφηππν ΔΔΔΠ πνπ επηζπκνχλ γηα ηνλ εθάζηνηε δηαγσληζκφ ηνπο, θαη ην παξάγνπλ ζε κνξθή 

αξρείσλ ηχπνπ XML θαη PDF, ηα νπνία θαη απνζεθεχνπλ, αξρηθά, ηνπηθά ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ηνπο.  

Νη αλαζέηνπζεο αξρέο/αλαζέηνληεο θνξείο, αλαξηνχλ ζην ρψξν ηνπ δηαγσληζκνχ ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 
ζην ΔΠΖΓΖΠ ηα παξαρζέληα αξρεία σο εμήο: 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/29522
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/29522
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- ην πεξηερφκελν ηνπ αξρείνπ ηχπνπ PDF είηε ελζσκαηψλεηαη ζην, ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν, θείκελν ηεο 
δηαθήξπμεο, είηε αλαξηάηαη ην αξρείν ηχπνπ PDF, ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν, μερσξηζηά σο αλαπφζπαζην 

κέξνο ηεο δηαθήξπμεο θαη 

- ην αξρείν ηχπνπ XML αλαξηάηαη επηθνπξηθά γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνθεηκέλνπ λα 
ην ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηε δεκηνπξγία κέζσ κίαο  ππεξεζίαο eΔΔΔΠ ηεο ζρεηηθήο απάληεζεο ηνπο. 

 Νη νηθνλνκηθνί θνξείο νθείινπλ λα ππνβάινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζπκπιεξσκέλν ην πξφηππν ΔΔΔΠ 
φπσο απηφ έρεη νξηζηεί απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο/ηνπο αλαζέηνληεο θνξείο ζηε δηαθήξπμε (ήηνη είηε ζην 

θείκελν απηήο είηε ζην μερσξηζηφ αξρείν ηχπνπ PDF πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο απηήο) ζε κνξθή 

αξρείνπ ηχπνπ PDF ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν θαηά ηα νξηδφκελα ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην θαη ζηε 
δηαθήξπμε. 

 Γηα ηελ ζχληαμε ή/θαη ζπκπιήξσζε απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ηνπ απαηηνχκελνπ ΔΔΔΠ, πξνηείλεηαη λα 
ρξεζηκνπνηήζνπλ ην αλαξηεκέλν απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο επηθνπξηθφ αξρείν ηχπνπ XML. Πηε ζπλέρεηα 

κέζσ κίαο  ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο eΔΔΔΠ παξάγνπλ ηελ απάληεζε ηνπο ζε αξρείν ηχπνπ PDF, ην νπνίν θαη 

απνζεθεχνπλ,  αξρηθά, ηνπηθά ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ηνπο. Πε θάζε πεξίπησζε θαη αλεμαξηήησο ηεο 
χπαξμεο επηθνπξηθνχ αξρείνπ ηχπνπ XML ζηα ζπλεκκέλα ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΠΖΓΖΠ, νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα πξνζθεχγνπλ απ’ επζείαο ζε κία ππεξεζία eΔΔΔΠ θαη λα δεκηνπξγνχλ ην 
EΔΔΠ απφ ηελ αξρή: λα ζπκπιεξψλνπλ κε επζχλε ηνπο φια ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηνλ εθάζηνηε 

δηαγσληζκφ θαη αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, λα ζπκπιεξψλνπλ ηηο ζρεηηθέο απαληήζεηο θαη λα παξάγνπλ 
αξρείν ηχπνπ PDF πξνθεηκέλνπ λα ην ππνγξάςνπλ ςεθηαθά θαη λα ην επηζπλάςνπλ ζηα ζπλεκκέλα ηεο 

ειεθηξνληθήο πξνζθνξά ηνπο ζην ΔΠΖΓΖΠ. 

Πρεηηθφο Πχλδεζκνο e-ΔΔΔΠ/e-ΡΔΓ 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/ 

 

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=658730602817833#_msocom_1
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗV – ΦΙΙΝ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ  

ΦΙΙΝ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ 

Ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη καδί κε ηελ πξνζθνξά λα ππνβάιεη θαη ΦΙΙΝ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ. Απηφ είλαη 
θχιιν ζπζρεηίζεσο ηεο πξνζθνξάο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο πεξηγξαθήο. Πην θχιιν απηφ ζα 

αλαθέξνληαη κε ιεπηνκέξεηα φιεο νη ππάξρνπζεο ζπκθσλίεο ή απνθιίζεηο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 
πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ ζε ζρέζε κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα πεξηγξαθή. Ν πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη 

λα απαληά κία πξνο κία θαη κε ηελ ίδηα ζεηξά φιεο ζε φιεο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΗΗ  

ηεο δηαθήξπμεο . 

 

ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΦΙΙΝ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ 

 

A/A  ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 

(Αχμσλ 

αξηζκφο) 

(Ρεο δηαθήξπμεο) ΛΑΗ (Ζ απάληεζε 

ηνπ 
πξνζθέξνληα 

ζρεηηθά κε ηε 
ζπκθσλία ή κε 

κε ηηο ηερληθέο 

απαηηήζεηο ηεο 
δηαθήξπμεο) 

(Παθήο παξαπνκπή ζηα 

επηζπλαπηφκελα 
έγγξαθα-εγρεηξίδηα, 

πξνο ηεθκεξίσζε ηεο 
απάληεζεο) 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ VIΗ – πφδεηγκα Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο  

Α.ΞΗΛΑΘΑΠ ΘΝΠΡΝΠ ΡΥΛ ΞΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΗΓΥΛ 

 

  Α/Α 
ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΔΗΓΝΠ 

ΞΝΠΝΡ

ΖΡΑ 

ΔΘΡΗΚΥΚ
ΔΛΖ 

ΡΗΚΖ 
ΚΝΛΑΓΝ

Π ΠΔ 

ΔΟΥ                
(ΣΥΟΗΠ 

ΦΞΑ) 

ΠΛΝΙΗΘΖ 
ΔΘΡΗΚΥΚΔΛΖ 

ΑΜΗΑ ΠΔ 
ΔΟΥ                

(ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ) 

ΑΜΗΑ 

ΦΞΑ 

ΠΛΝΙΗΘ
Ζ 

ΔΘΡΗΚΥ
ΚΔΛΖ 

ΑΜΗΑ ΠΔ 

ΔΟΥ 
(ΚΔ 

ΦΞΑ) 

ΡΚΖΚΑ 1 
ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝ-

ΙΝΓΗΘΝΠ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ: 
ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ 

ΘΙΗΛΗΘΥΛ 

1 
Γηαρσξηζηηθά 
παξαβάλ θιηλψλ 

39         

2 
Θάζηζκα 
κεηαθνξάο 

αζζελψλ 

8         

3 
Φνξείν Κεηαθνξάο 
Αζζελψλ 

8         

4 
Ρξνρήιαην 

Λνζειείαο 
10         

5 
Ρξνρήιαην 
Δπεηγφλησλ 

4         

6 Δπίηνηρν Ονφκεηξν 83         

7 

Δπίηνηρε 

Αλαξξφθεζε 
 

83         

8 Δμεηαζηηθέο Θιίλεο 3     

ΠΛΝΙΝ        

                

 
              

ΡΚΖΚΑ 2 

ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝ-
ΙΝΓΗΘΝΠ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ: 
ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘ

Α ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΑ-

ΠΠΘΔΔΠ 

Α/Α 
ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΔΗΓΝΠ 

ΞΝΠΝΡ

ΖΡΑ 

ΔΘΡΗΚΥΚ

ΔΛΖ 

ΡΗΚΖ 
ΚΝΛΑΓΝ

Π ΠΔ 
ΔΟΥ                

(ΣΥΟΗΠ 

ΦΞΑ) 

ΠΛΝΙΗΘΖ 

ΔΘΡΗΚΥΚΔΛΖ 
ΑΜΗΑ ΠΔ 

ΔΟΥ                

(ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ) 

ΑΜΗΑ 

ΦΞΑ 

ΠΛΝΙΗΘ

Ζ 

ΔΘΡΗΚΥ
ΚΔΛΖ 

ΑΜΗΑ ΠΔ 
ΔΟΥ 

(ΚΔ 

ΦΞΑ) 

1 
Γηαγλσζηηθέο 

Νζφλεο  
2         
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ΡΚΖΚΑ 3 
ΜΔΛΝΓΝΣΔΗ-ΑΘΝΠ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ: 
ΔΞΗΞΙΑ ΓΟΑΦΔΗΥΛ 

ΓΥΚΑΡΗΥΛ-

ΘΑΘΗΠΚΑΡΑ 

Α/Α 
ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 
ΔΗΓΝΠ 

ΞΝΠΝΡ
ΖΡΑ 

ΔΘΡΗΚΥΚ

ΔΛΖ 
ΡΗΚΖ 

ΚΝΛΑΓΝ
Π ΠΔ 

ΔΟΥ                

(ΣΥΟΗΠ 
ΦΞΑ) 

ΠΛΝΙΗΘΖ 

ΔΘΡΗΚΥΚΔΛΖ 
ΑΜΗΑ ΠΔ 

ΔΟΥ                
(ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ) 

ΑΜΗΑ 
ΦΞΑ 

ΠΛΝΙΗΘ

Ζ 
ΔΘΡΗΚΥ

ΚΔΛΖ 
ΑΜΗΑ ΠΔ 

ΔΟΥ 

(ΚΔ 
ΦΞΑ) 

1 Ρξαπέδη Θαζηζηηθνχ 4         

2 

Γξαθείν  κε  

ηξνρήιαηε 
ζπξηαξηέξα  

24         

3 

Ληνπιάπα 

γξαθείσλ 

(0,90X2,10) 

48         

4 
Θξεβάηηα Κνλά 

(γηαηξψλ) 
5         

5 
Θνκνδίλν 
Θξεβαηηνχ 

(γηαηξψλ) 

5         

6 

Θαζίζκαηα 
αλακνλήο 

(ηξηζέζηαο)  κε 

ηξαπεδάθη 

6         

7 

Θαζίζκαηα 

αλακνλήο 
(ηεηξαζέζηαο)   

8         

8 
θάζηζκα  γξαθείνπ 
ηξνρήιαην                                   

30         

9 
Θάζηζκα γξαθείνπ 
δηεπζπληηθφ 

4         

10 
Θάζηζκα γξαθείνπ 

ζηαζεξφ 
55         

11 
Θαλαπέο Παινληνχ 

ηξηζέζηνο 
8         

12 
Θαζηζκα ζπλνδνπ 

αζζελψλ 
100         

13 Ξνιπζξφλα (relax) 12         

ΠΛΝΙΝ       
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ΡΚΖΚΑ 4                   

ΙΝΗΞΝΠ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ: 
ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝΠ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ 

Α/Α 
ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 
ΔΗΓΝΠ 

ΞΝΠΝΡ
ΖΡΑ 

ΔΘΡΗΚΥΚ

ΔΛΖ 
ΡΗΚΖ 

ΚΝΛΑΓΝ
Π ΠΔ 

ΔΟΥ                

(ΣΥΟΗΠ 
ΦΞΑ) 

ΠΛΝΙΗΘΖ 

ΔΘΡΗΚΥΚΔΛΖ 
ΑΜΗΑ ΠΔ 

ΔΟΥ                
(ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ) 

ΑΜΗΑ 
ΦΞΑ 

ΠΛΝΙΗΘ

Ζ 
ΔΘΡΗΚΥ

ΚΔΛΖ 
ΑΜΗΑ ΠΔ 

ΔΟΥ 

(ΚΔ 
ΦΞΑ) 

1 
Θεληξηθέο κνλάδεο 

Ζ/ 
60         

2 Νζφλεο Ζ/ 60         

3 Δθηππσηέο 24         

4 
WIRELESS ACCESS 

POINT 
12         

5 
Κεηαγσγέαο 
(SWITCH 48port) 

6         

6 
Δθηππσηέο 
BarCode 

12         

7 Ρειέθσλα VOIP 28         

8 UPS 6         

9 SCANNER 8         

10 

Ξνιπκεράλεκα 

(Printer, Fax, 
Scan,) 

8         

11 
ηειενξάζεηο 32" κε 
βξαρίνλα 

43         

ΠΛΝΙΝ       

                

ΡΚΖΚΑ 5                  
ΙΝΗΞΝΠ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ: 

ΓΗΔΗΛΖ-
ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑ 

ΘΡΗΟΗΥΛ 

Α/Α 
ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 
ΔΗΓΝΠ 

ΞΝΠΝΡ
ΖΡΑ 

ΔΘΡΗΚΥΚ

ΔΛΖ 
ΡΗΚΖ 

ΚΝΛΑΓΝ
Π ΠΔ 

ΔΟΥ                

(ΣΥΟΗΠ 
ΦΞΑ) 

ΠΛΝΙΗΘΖ 

ΔΘΡΗΚΥΚΔΛΖ 
ΑΜΗΑ ΠΔ 

ΔΟΥ                
(ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ) 

ΑΜΗΑ 
ΦΞΑ 

ΠΛΝΙΗΘ

Ζ 
ΔΘΡΗΚΥ

ΚΔΛΖ 
ΑΜΗΑ ΠΔ 

ΔΟΥ 

(ΚΔ 
ΦΞΑ) 

1 

Θαξφηζηα 

θαζαξηφηεηαο 
(πιήξε) 

8         

2 

Θαξφηζη 

ζθνπγγαξίζκαηνο 
δηπιφ 

8         

3 
Σεηξακαμίδηα 
νδνθαζαξηζηή 

1         
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4 

Θαξφηζηα 

κεηαθνξάο 
θαζαξνχ ηκαηηζκνχ 

2         

5 

Θαξφηζηα 

κεηαθνξάο 
αθάζαξηνπ 

ηκαηηζκνχ 

2         

6 

Ρξνρήιαην 

Ππιινγήο 

Αθάζαξηνπ 
Ηκαηηζκνχ δπν (2) 

ζέζεσλ 

10         

7 Θάδνο αλνμείδσηνο 40         

8 
Κεραλή 
ζθνπγγαξίζκαηνο 

δαπέδνπ 

1         

9 
Κεραλή αθαίξεζεο 
παξθέ 

1         

10 Αηκνθαζαξηζηήο  2         

11 
Ζιεθηξηθή ζθνχπα 
κε θίιηξα HEPA 

1         

12 

Κεραλεκα 
απνξξηςεο 

απνβιήησλ (θαδνο 

SEAL) 

3         

                                                         ΠΛΝΙΑ       
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ VIII – πνδείγκαηα Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ  

ΞΝΓΔΗΓΚΑ 1 

ΠΣΔΓΗΝ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

Δθδφηεο (Νλνκαζία Ρξάπεδαο, ππνθαηάζηεκα) : 

Ζκεξνκελία έθδνζεο : 

Ξξνο ηελ (Ξιήξε ζηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο) : 

ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ Ξ' ΑΟΗΘΚΝΛ ........................... ΓΗΑ ΞΝΠΝ ....................... ΔΟΥ 

1. Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή ξεηά, αλέθθιεηα θαη 
αλεπηθχιαθηα, επζπλφκελνη απέλαληη ζαο εηο νιφθιεξν θαη σο απηνθεηιέηεο, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 

………………..επξψ θαη νινγξάθσο ……………………………… ππέξ ηεο εηαηξείαο…………………………… ή ζε 
πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ησλ εηαηξεηψλ α)…………..………….β)……..…………….θιπ, αηνκηθά θαη γηα 

θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηαο ηνπο σο 

κειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ δηαγσληζκφ ηεο πεξεζίαο ζαο ηεο 
.…/………/……….., γηα ηελ αλάδεημε πξνκεζεπηή ……………………, ηεο κε αξηζκ. …………./2018 δηαθήξπμε 

ζαο. 

2. Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ απνξξένπζεο 

ππνρξεψζεηο ηεο ελ ιφγσ Δηαηξείαο/ Δηαηξεηψλ θαζ' φιν ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο. 

3. Ξαξαηηνχκαζηε ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα απφ ηελ έλζηαζε ηνπ επεξγεηήκαηνο ηεο δηδήζεσο απφ ην 

δηθαίσκα πξνβνιήο ελαληίνλ ζαο φισλ ησλ ελζηάζεσλ ηνπ πξσηνθεηιέηε αθφκε θαη ησλ κε πξνζσπνπαγψλ 

θαη ηδηαίηεξα νπνηαζδήπνηε άιιεο έλζηαζεο ησλ άξζξσλ 852 - 855, 862 - 864 θαη 866 - 869 ηνπ Αζηηθνχ 
Θψδηθα, φπσο θαη απφ ηα δηθαηψκαηα καο πνπ ηπρφλ απνξξένπλ απφ ηα άξζξα απηά. 

4. Πε πεξίπησζε πνπ απνθαλζείηε κε ηελ ειεχζεξε θαη αδέζκεπηε θξίζε ζαο ηελ νπνία ζα καο 
γλσζηνπνηήζεηε φηη ε (εηαηξεία) ……………………….. δελ εθπιήξσζε ηελ ππνρξέσζε ηεο πνπ πεξηγξάθεηαη 

ζην αλσηέξσ ζεκείν 1, ζαο δειψλνπκε φηη αλαιακβάλνπκε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή ηε ξεηή ππνρξέσζε 

λα ζαο θαηαβάινπκε, ρσξίο νπνηαδήπνηε απφ κέξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα 
εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο, νιφθιεξν ή κέξνο ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο, ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ζαο θαη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ καο ην δεηήζεηε. Ζ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ 
γίλεηαη κε κφλε ηε δήισζε ζαο. 

5.  Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ππφςε εγγχεζεο δελ απαηηείηαη θακία εμνπζηνδφηεζε ή ελέξγεηα ζπγθαηάζεζεο ηεο 
(εηαηξείαο) ……………..…………………… νχηε ζα ιεθζεί ππφςε νπνηαδήπνηε ηπρφλ έλζηαζε ή επηθχιαμε ή 

πξνζθπγή απηήο ζηε δηαηηεζία ή ζηα δηθαζηήξηα, κε αίηεκα ηελ κε θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ή 

ηελ ζέζε απηήο ππφ δηθαζηηθή κεζεγγχεζε. 

6. Παο δειψλνπκε αθφκε φηη ε ππφςε εγγχεζε καο έρεη ηζρχ κέρξη ηηο ….../……../……….. νπφηε θαη ζα 

επηζηξαθεί ζ' εκάο ε παξνχζα εγγπεηηθή επηζηνιή, καδί κε έγγξαθε δήισζε ζαο φηη απαιιάζζεηε ηελ 
Ρξάπεδα καο απφ ηελ ππφςε εγγχεζε θαη θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε. Κέρξη ηφηε, ζα παξακείλνπκε ππεχζπλνη 

γηα ηελ άκεζε θαηαβνιή ζ' εζάο ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο. Ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο απηήο ζα 

παξαηαζεί εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ πεξεζία ζαο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

7.  Βεβαηνχκε φηη φιεο νη ηζρχνπζεο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ηεο Ρξάπεδαο καο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί ζην 

Γεκφζην θαη ΛΞΓΓ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη απηήο, δελ ππεξβαίλνπλ ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη 
θαζνξηζζεί απφ ην πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ γηα ηελ Ρξάπεδα καο.  

8. Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγπεηηθήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην 

ηέινο ραξηνζήκνπ                                              (Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 
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ΞΝ∆ΔΗΓΚΑ  2  ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 

Νλνµαζία Ρξάπεδαο ………………………….. 

Θαηάζηεµα ……………………… 

(∆/λζε νδφο -αξηζµφο TK fax )………….. 

ΔΓΓΖΡΗΘΖ  ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΑΟ. …… ΔΟΩ   

……………….. 

- Έρνπµε ηελ ηηµή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψµεζα δηα ηεο παξνχζαο εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχµελνη ηνπ δηθαηψµαηνο ηεο 

δηδήζεσο µέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΟΩ. ………………… (θαη νινγξάθσο) 

…………..……….. ……. ζην νπνίν θαη µφλν πεξηνξίδεηαη ε ππνρξέσζή µαο, ππέξ ηεο 

εηαηξείαο ……………………………………δ\λζε……………………………………………… 

γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απφ απηήλ ησλ φξσλ ηεο µε αξηζµφ ………….ζχµβαζεο, πνπ 

ππέγξαςε καδί ζαο ……………………………………(αξ. δηαθ/μεο……/….) πξνο θάιπςε αλαγθψλ ηνπ …………….θαη 

ην νπνίν πνζφλ θαιχπηεη ην ………..% ηεο ζπµβαηηθήο πξν Φ.Ξ.Α. αμίαο ………...ΔΟΩ απηήο. 

- Ρν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχµε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή µεξηθά ρσξίο θαµία απφ µέξνο 

µαο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηµν ή µε ηεο απαίηεζεο µέζα ζε πέληε  (5) εµέξεο 

απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

- Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο 

ραξηνζήµνπ. 

- Ζ παξνχζα εγγχεζή µαο αθνξά µφλν ηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρχεη µέρξη ……………………. 

Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ µαο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην ∆εµφζην θαη ΛΞ∆∆, 

ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί 

απφ ην πνπξγείν Νηθνλνµηθψλ γηα ηελ Ρξάπεδά µαο. 

(Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή)   

 

 

 

 

 

 

Ζµεξνµελία Δθδνζεο   ………… ΔΟΩ. 

….. 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ IX – Πρέδην Πχκβαζεο  

 

                                                                                                      

 

 

 

 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ                                    

ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ  

7Ζ ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΟΖΡΖΠ 

ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ «ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ- ΞΑΛΑΛΔΗΝ» 

Ιεσθ. Θλσζζνχ, ΡΘ 71409, Ρ.Θ. 44, Ζξάθιεην Θξήηεο 

ΑΦΚ 996978666, ΓΝ Ζξαθιείνπ 

ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ 

                                

ΑΟΗΘΚΝΠ ΞΟΥΡΝΘ.         

ΞΝΠΝ ΠΛΝΙΗΘΖ ΡΗΚΖ 

 (Ππκπεξηιακβαλνκέλνπ 

Φ.Ξ.Α.)                  

  

 

ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ                

ΔΗΓΝΠ  «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΗ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΝ, 

ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΝ, ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΘΑΗ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΛΔΘΟΝΡΝΚΔΗΝ ΡΥΛ ΛΔΥΛ ΞΡΔΟΓΥΛ ΡΝ Γ.Λ. 
"ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ-ΞΑΛΑΛΔΗΝ», 

ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΚΔΛΖ 

ΞΖΟΔΠΗΑ               

 

7ε .ΞΔ. Θξήηεο –ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ  «ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ- 

ΞΑΛΑΛΔΗΝ» 

Γ/λζε Ιεσθ. Θλσζζνχ 

 

Σξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο180 

Ζ ζχκβαζε πεξηιακβάλεηαη ζην ΞΝΔΟΓΝ 3: «ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ ΛΔΥΛ ΞΡΔΟΓΥΛ ΡΝ Γ.Λ. ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ –

ΞΑΛΑΛΔΗΝ ΚΔ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΘΑΗ ΓΗΔΘΛΖ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ» ηεο πξάμε «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΗ 

ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΝ, ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΝ, ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΘΑΗ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

ΛΔΘΟΝΡΝΚΔΗΝ ΡΥΛ ΛΔΥΛ ΞΡΔΟΓΥΛ ΡΝ Γ.Λ. "ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ-ΞΑΛΑΛΔΗΝ», MIS 5045771  , ζηα  πιαίζηα 

ηνπ Δ.Ξ. «Θξήηε 2014-2020», Άμνλαο Ξξνηεξαηφηεηαο 3 «Δλίζρπζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο 

ζηελ Θξήηε», ην νπνίν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΡΞΑ) θαη 

απφ Δζληθνχο πφξνπο (αξηζ. Δλάξηζ. Έξγνπ 2020ΔΞ00210011) γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ 

«Βεληδέιεην- Ξαλάλεην». 

                                                           
180

 Άρκρο 53 παρ. 2 εδ. η  ν. 4412/2016 
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Πην Ζξάθιεην Θξήηεο ζήκεξα  ηελ  …………………. ηνπ κελφο……………………………., νη ππνγξάθνληεο ην 

παξφλ, απφ ην έλα κέξνο, ην Λ.Ξ.Γ.Γ. πνπ εδξεχεη ζην Ζξάθιεην Θξήηεο, κε ηελ επσλπκία Γεληθφ 
Λνζνθνκείν «ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ – ΞΑΛΑΛΔΗΝ» θαη   εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ Γηνηθεηή 

…………………………………… θαη απφ ην άιιν κέξνο ε Δηαηξεία ……………… Γ/λζε 
………………………Ρει………………………Fax. ………………………….., ΑΦΚ …………………………… , ΓΝ  

…………………… , πνπ εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ  …………………………………………………  πξφεδξν ηνπ Γ.Π. 

απηήο βάζεη ηνπ Φ.Δ.Θ ……………………………………………. θαη ηνπ πξαθηηθνχ ηνπ Γ.Π……………………………, ν 
νπνίνο , λνκίκσο παξίζηαηαη κε ην δηθαίσκα θαηάξηηζεο  θαη ππνγξαθήο ηνπ παξφληνο, δήισζαλ, 

ζπλνκνιφγεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ  ηελ δηα ηνπ παξφληνο, θαηαξηηδφκελε κεηαμχ απηψλ ζχκβαζε,  γηα  
ηελ   πξνκήζεηα  πνπ  θαηαθπξψζεθε κε ηελ ππ΄αξηζκ. …………….. Απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηνπ ΓΔΛΗΘΝY 

ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝY  «ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ- ΞΑΛΑΛΔΗΝ» 

Ζ θαηαθχξσζε έγηλε ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ κε αξ. ……………………….. Γηαθήξπμεο Ζιεθηξνληθνχ 

Αλνηθηνχ Γεκφζηνπ Άλσ ησλ Νξίσλ (Γηεζλνχο) Γηαγσληζκνχ πνπ δηελεξγήζεθε απφ ην Γεληθφ Λνζνθνκείν 

«ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ- ΞΑΛΑΛΔΗΝ» κε CPV ……………………………….. γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γ.Λ.ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ- 

ΞΑΛΑΛΔΗΝ.     

Όζηεξα απφ ηα αλσηέξσ ν πξψηνο απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο κε ηελ πξναλαθεξφκελε ηδηφηεηά ηνπ, 

αλαζέηεη ηελ πξνκήζεηα κέξνπο ησλ εηδψλ ηνπ παξαπάλσ δηαγσληζκνχ ζηνλ δεχηεξν νλνκαδφκελν ζην εμήο 

«Αλάδνρνο» ν  νπνίνο αλαιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ επηζπλαπηφκελν ζηελ 

παξνχζα ζχκβαζε πίλαθα, ε νπνία ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνπο  φξνπο ηεο  παξνχζαο ζχκβαζεο, ηνπο 

νπνίνπο, ε Δηαηξεία φπσο παξίζηαηαη θαη εθπξνζσπείηαη, δειψλεη θαη ζπλνκνινγεί, πσο γλψξηζε (ηνπο φξνπο 

απηνχο) θαη ηνπο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα θαη νη νπνίνη φξνη, θαηά ηελ πξνο ηνχην, ξεηή δήισζε ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ,  ζεσξνχληαη νπζηψδεηο θαη ε παξάβαζε απηψλ ζα επηθέξεη ηηο θαηά λφκσλ 

νξηδφκελεο ζπλέπεηεο, ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε. Ζ ζχκβαζε απηή δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/2016 

(ΦΔΘ 147/Α/2016) πεξί «Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ», ην Λφκν 2469/97 

άξζξν 18 θαη ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ πεξί θξαηήζεσλ θαη θφξνπ, ην Λ.2198/94, ην Λ. 2955/01, ην Λ. 

3329/2005 «Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο», ην Λ.3527/09-02-07 

«Θχξσζε Ππκβάζεσλ ππέξ λνκηθψλ πξνζψπσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην πνπξγείν γείαο θαη Θνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο», ην Λ. 3580/07 «Ξξνκήζεηεο θνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην πνπξγείν 

γείαο  θαη άιιεο δηαηάμεηο», ην Λ. 4255/2014 θαη ινηπέο ηζρχνπζεο. 

 

ΑΟΘΟΝ 1 

ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΡΖΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απνηειεί ε πξνκήζεηα «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΗ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ 

ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΠΡΝ Γ.Λ. «ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ ΞΑΛΑΛΔΗΝ»  CPV ………………………….., γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ ΓΛ ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ- ΞΑΛΑΛΔΗΝ, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηνπο φξνπο θαη ζηηο Ρερληθέο 

Ξξνδηαγξαθέο ηεο κε αξηζκ 16/2020 Γηαθήξπμεο ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Αλνηθηνχ Άλσ ησλ Νξίσλ (Γηεζλνχο) 
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Γηαγσληζκνχ, ζπλνιηθήο θαηαθπξσζείζαο δαπάλεο …………………..€ κε ΦΞΑ, ε νπνία αλαιπηηθά έρεη σο 

αθνινχζσο: 

  Α/Α 
ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΔΗΓΝΠ 
ΞΝΠΝΡΖΡΑ 

ΔΘΡΗΚΥΚΔ

ΛΖ ΡΗΚΖ 
ΚΝΛΑΓΝΠ 

ΠΔ ΔΟΥ                
(ΣΥΟΗΠ 

ΦΞΑ) 

ΠΛΝΙΗΘΖ 

ΔΘΡΗΚΥΚΔΛΖ 

ΑΜΗΑ ΠΔ 
ΔΟΥ                

(ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ) 

ΑΜΗΑ 

ΦΞΑ 

ΠΛΝΙΗΘΖ 

ΔΘΡΗΚΥΚΔΛΖ 

ΑΜΗΑ ΠΔ 
ΔΟΥ (ΚΔ 

ΦΞΑ) 

ΡΚΖΚΑ 1 
ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝ-

ΙΝΓΗΘΝΠ 
ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ: 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ 

ΘΙΗΛΗΘΥΛ 

1 
Γηαρσξηζηηθά 
παξαβάλ 

θιηλψλ 

39 500 19.500,00 4.680,00 24.180,00 

2 
Θάζηζκα 
κεηαθνξάο 

αζζελψλ 

8 350 2.800,00 672 3.472,00 

3 
Φνξείν 
Κεηαθνξάο 

Αζζελψλ 

8 3.000,00 24.000,00 5.760,00 29.760,00 

4 
Ρξνρήιαην 

Λνζειείαο 
10 2.000,00 20.000,00 4.800,00 24.800,00 

5 
Ρξνρήιαην 
Δπεηγφλησλ 

4 2.200,00 8.800,00 2.112,00 10.912,00 

6 
Δπίηνηρν 

Ονφκεηξν 
83 115 9.545,00 2.290,80 11.835,80 

7 
Δπίηνηρε 
Αλαξξφθεζε 

83 135 11.205,00 2.689,20 13.894,20 

8 
Δμεηαζηηθέο 
Θιίλεο 

3 600 1.800,00 432 2.232,00 

ΠΛΝΙΝ 97.650,00 23.436,00 121.086,00 

 

 Ππλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ην ¨ΡΚΖΚΑ 1 ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝ-ΙΝΓΗΘΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ: ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ 

ΘΙΗΛΗΘΥΛ 121.086,00€ κε ΦΞΑ¨. 
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ΡΚΖΚΑ 2 

ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝ-
ΙΝΓΗΘΝΠ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ: 
ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΑ 

ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΑ-

ΠΠΘΔΔΠ 

Α/Α 
ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΔΗΓΝΠ 

ΞΝΠΝ 

ΡΖΡΑ 

ΔΘΡΗΚΥΚΔΛ

Ζ ΡΗΚΖ 
ΚΝΛΑΓΝΠ 

ΠΔ ΔΟΥ                
(ΣΥΟΗΠ 

ΦΞΑ) 

ΠΛΝΙΗΘΖ 

ΔΘΡΗΚΥΚΔΛ

Ζ ΑΜΗΑ ΠΔ 
ΔΟΥ                

(ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ) 

ΑΜΗΑ ΦΞΑ 

ΠΛΝΙΗΘ

Ζ 
ΔΘΡΗΚΥΚ

ΔΛΖ ΑΜΗΑ 
ΠΔ ΔΟΥ 

(ΚΔ ΦΞΑ) 

1 
Γηαγλσζηηθέο 

Νζφλεο  
2 7.200,00 14.400,00 3.456,00 17.856,00 

Ππλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ην ¨ΡΚΖΚΑ 2 ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΑ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΑ-ΠΠΘΔΔΠ : 

ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΈΠ ΝΘΛΔΠ 17.856,00€ κε ΦΞΑ¨. 

 

ΡΚΖΚΑ 3 

ΜΔΛΝΓΝΣΔΗ-ΑΘΝΠ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ: 
ΔΞΗΞΙΑ ΓΟΑΦΔΗΥΛ 

ΓΥΚΑΡΗΥΛ-
ΘΑΘΗΠΚΑΡΑ 

Α/Α 
ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 
ΔΗΓΝΠ 

ΞΝΠΝ 

ΡΖΡΑ 

ΔΘΡΗΚΥΚΔ

ΛΖ ΡΗΚΖ 

ΚΝΛΑΓΝΠ 
ΠΔ ΔΟΥ                

(ΣΥΟΗΠ 
ΦΞΑ) 

ΠΛΝΙΗΘΖ 
ΔΘΡΗΚΥΚΔΛΖ 

ΑΜΗΑ ΠΔ 
ΔΟΥ                

(ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ) 

ΑΜΗΑ 
ΦΞΑ 

ΠΛΝΙΗΘ

Ζ 

ΔΘΡΗΚΥΚ
ΔΛΖ ΑΜΗΑ 

ΠΔ ΔΟΥ 
(ΚΔ ΦΞΑ) 

1 
Ρξαπέδη 

Θαζηζηηθνχ 
4 95,00 380 91,2 471,20 

2 
Γξαθείν  κε  
ηξνρήιαηε 

ζπξηαξηέξα  

24 430,00 10.320,00 2.476,80 12.796,80 

3 
Ληνπιάπα 
γξαθείσλ 

(0,90X2,10) 

48 450,00 21.600,00 5.184,00 26.784,00 

4 
Θξεβάηηα Κνλά 
(γηαηξψλ) 

5 200,00 1.000,00 240 1.240,00 

5 

Θνκνδίλν 

Θξεβαηηνχ 
(γηαηξψλ) 

5 25,00 125 30 155,00 

6 

Θαζίζκαηα 

αλακνλήο 
(ηξηζέζηαο)  κε 

ηξαπεδάθη 

6 505,00 3.030,00 727,2 3.757,20 

7 

Θαζίζκαηα 

αλακνλήο 
(ηεηξαζέζηαο)   

8 595,00 4.760,00 1.142,40 5.902,40 

8 

θάζηζκα  

γξαθείνπ 
ηξνρήιαην                                   

30 150,00 4.500,00 1.080,00 5.580,00 

9 

Θάζηζκα 

γξαθείνπ 
δηεπζπληηθφ 

4 700,00 2.800,00 672 3.472,00 
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10 

Θάζηζκα 

γξαθείνπ 
ζηαζεξφ 

55 100,00 5.500,00 1.320,00 6.820,00 

11 

Θαλαπέο 

Παινληνχ 
ηξηζέζηνο 

8 700,00 5.600,00 1.344,00 6.944,00 

12 

Θαζηζκα 

ζπλνδνπ 
αζζελψλ 

100 80,00 8.000,00 1.920,00 9.920,00 

13 
Ξνιπζξφλα 

(relax) 
12 700,00 8.400,00 2.016,00 10.416,00 

ΠΛΝΙΝ 76.015,00 18243,6 94.258,60 

Ππλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ην ΡΚΖΚΑ 3 ΜΔΛΝΓΝΣΔΗ-ΑΘΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ: ΔΞΗΞΙΑ ΓΟΑΦΔΗΥΛ 
ΓΥΚΑΡΗΥΛ-ΘΑΘΗΠΚΑΡΑ 94.258,60€ κε ΦΞΑ¨. 

ΡΚΖΚΑ 4                   
ΙΝΗΞΝΠ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ: 
ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝΠ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ 

Α/Α 
ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΔΗΓΝΠ 
ΞΝΠΝΡΖΡΑ 

ΔΘΡΗΚΥΚΔ

ΛΖ ΡΗΚΖ 
ΚΝΛΑΓΝΠ 

ΠΔ ΔΟΥ                

(ΣΥΟΗΠ 
ΦΞΑ) 

ΠΛΝΙΗΘΖ 
ΔΘΡΗΚΥΚΔΛΖ 

ΑΜΗΑ ΠΔ 
ΔΟΥ                

(ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ) 

ΑΜΗΑ 

ΦΞΑ 

ΠΛΝΙΗΘΖ 
ΔΘΡΗΚΥΚΔ

ΛΖ ΑΜΗΑ 
ΠΔ ΔΟΥ 

(ΚΔ ΦΞΑ) 

1 
Θεληξηθέο 

κνλάδεο Ζ/ 
60 600 36.000,00 8.640,00 44.640,00 

2 Νζφλεο Ζ/ 60 85 5.100,00 1.224,00 6.324,00 

3 Δθηππσηέο 24 160 3.840,00 921,60 4.761,60 

4 
WIRELESS 

ACCESS POINT 
12 165 1.980,00 475,20 2.455,20 

5 

Κεηαγσγέαο 

(SWITCH 
48port) 

6 1.000,00 6.000,00 1.440,00 7.440,00 

6 
Δθηππσηέο 

BarCode 
12 230 2.760,00 662,40 3.422,40 

7 Ρειέθσλα VOIP 28 65 1.820,00 436,80 2.256,80 

8 UPS 6 60 360,00 86,40 446,40 

9 SCANNER 8 350 2.800,00 672,00 3.472,00 

10 

Ξνιπκεράλεκα 

(Printer, Fax, 
Scan,) 

8 300 2.400,00 576,00 2.976,00 

11 
ηειενξάζεηο 32" 

κε βξαρίνλα 
43 360 15.480,00 3.715,20 19.195,20 

ΠΛΝΙΝ 78.540,00 18849,6 97.389,60 
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Ππλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ην ΡΚΖΚΑ 4 ΙΝΗΞΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ: ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ 
97.389,60€ κε ΦΞΑ¨. 

 

ΡΚΖΚΑ 5                  
ΙΝΗΞΝΠ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ: 
ΓΗΔΗΛΖ-

ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑ 

ΘΡΗΟΗΥΛ 

Α/Α 
ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΔΗΓΝΠ 

ΞΝΠΝ

ΡΖΡΑ 

ΔΘΡΗΚΥΚΔ

ΛΖ ΡΗΚΖ 
ΚΝΛΑΓΝΠ 

ΠΔ ΔΟΥ                
(ΣΥΟΗΠ 

ΦΞΑ) 

ΠΛΝΙΗΘΖ 

ΔΘΡΗΚΥΚΔΛΖ 
ΑΜΗΑ ΠΔ 

ΔΟΥ                

(ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ) 

ΑΜΗΑ 

ΦΞΑ 

ΠΛΝΙΗΘΖ 

ΔΘΡΗΚΥΚΔ
ΛΖ ΑΜΗΑ 

ΠΔ ΔΟΥ 

(ΚΔ ΦΞΑ) 

1 
Θαξφηζηα 
θαζαξηφηεηαο 

(πιήξε) 

8 300 2.400,00 576 2.976,00 

2 
Θαξφηζη 
ζθνπγγαξίζκα

ηνο δηπιφ 

8 65 520,00 124,8 644,80 

3 
Σεηξακαμίδηα 

νδνθαζαξηζηή 
1 250 250,00 60 310,00 

4 

Θαξφηζηα 
κεηαθνξάο 

θαζαξνχ 
ηκαηηζκνχ 

2 2.100,00 4.200,00 1008 5.208,00 

5 

Θαξφηζηα 

κεηαθνξάο 
αθάζαξηνπ 

ηκαηηζκνχ 

2 2.100,00 4.200,00 1008 5.208,00 

6 

Ρξνρήιαην 
Ππιινγήο 

Αθάζαξηνπ 
Ηκαηηζκνχ δπν 

(2) ζέζεσλ 

10 400 4.000,00 960 4.960,00 

7 
Θάδνο 
αλνμείδσηνο 

40 100 4.000,00 960 4.960,00 

8 

Κεραλή 

ζθνπγγαξίζκα
ηνο δαπέδνπ 

1 8.100,00 8.100,00 1944 10.044,00 

9 
Κεραλή 
αθαίξεζεο 

παξθέ 

1 1.650,00 1.650,00 396 2.046,00 

10 
Αηκνθαζαξηζη
ήο  

2 1.300,00 2.600,00 624 3.224,00 

11 

Ζιεθηξηθή 

ζθνχπα κε 
θίιηξα HEPA 

1 850 850,00 204 1.054,00 
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12 

Κεραλεκα 

απνξξηςεο 
απνβιήησλ 

(θαδνο SEAL) 

3 5.000,00 15.000,00 3.600,00 18.600,00 

                                                         ΠΛΝΙΑ 47.770,00 11464,8 59.234,80 

Ππλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ην ΡΚΖΚΑ 5 ΙΝΗΞΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ: ΓΗΔΗΛΖ-ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑ ΘΡΗΟΗΥΛ 

59.234,80€ κε ΦΞΑ¨. 

 

Ζ ηηκή κνλάδνο ηνπ ππφ πξνκήζεηα πξνζθεξφκελνπ  είδνπο είλαη γηα παξάδνζή ηνπ (κε επζχλε θαη κέξηκλα 

ηνπ πξνκεζεπηή) ειεχζεξν ζην ρψξν ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη πεξηιακβάλεη ηελ αμία ηνπ, ηα έμνδα κεηαθνξάο 

ηνπ κέρξη θαη εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζε πιήξε ιεηηνπξγία. Θα 

επηβαξπλζεί δε κε ηνλ αλαινγνχληα Φ.Ξ.Α. Νη θξαηήζεηο πνπ αλαινγνχλ πεξηιακβάλνληαη ζηηο αλσηέξσ 

ηηκέο. 

Αλαιπηηθφηεξε πεξηγξαθή ηνπ αλσηέξσ πξνζθεξφκελνπ  είδνπο ππάξρεη ζηελ κε αξ. πξση. ΔΠΖΓΖΠ 

…………………. Νηθνλνκηθνηερληθή πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο  πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο 

παξνχζεο.    

Ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ αλαιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε …………………………… ζην ΓΛ «ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ- 

ΞΑΛΑΛΔΗΝ» ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο αξηζκ. ……../……………… Γηαθήξπμεο ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη 

αλεπηθχιαθηα. 

                                                                   ΑΟΘΟΝ 2 

ΡΝΞΝΠ  ΘΑΗ  ΣΟΝΛΝΠ  ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ 

1) Ρν πξνζθεξφκελν είδνο ζα παξαδνζεί ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο πνπ ζα ππνδεηρζνχλ ζηελ 

πξνκεζεχηξηα αλάδνρν εηαηξεία απφ ην Λνζνθνκείν, ζε πιήξε εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία, εληφο ελελήληα 

(90) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ Α΄ θαη Β΄ φξνθν ζηηο λέεο 

πηέξπγεο ηνπ Λνζνθνκείνπ 

Θα είλαη δε θαηλνχξγην θαη ακεηαρείξηζην.  

2) Ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη φια ηα αλαγθαία πηζηνπνηεηηθά θαηά ηελ εκέξα παξάδνζεο 

ηνπ πξνζθεξφκελνπ  είδνπο ζηελ επηηξνπή παξαιαβήο. 

3) Ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα δψζεη πιήξε ζηνηρεία γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ service ηνπ Ξξνκεζεπηή, ν 

νπνίνο πξέπεη λα έρεη επαξθή εκπεηξία ζην ζπγθεθξηκέλν είδνο, θαζψο θαη πειαηνιφγην ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

είδνπο.  

4) Ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα επηζπλάςεη ηα πηζηνπνηεηηθά CΔ ηνπ είδνπο θαη  ISO ηνπ νίθνπ θαζψο θαη 

Βεβαίσζε πηζηνπνηεκέλνπ θνξέα πεξί ζπκκφξθσζεο ηνπ πξνκεζεπηή κε ηηο Αξρέο θαη Θαηεπζπληήξηεο 
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Γξακκέο γηα ηελ νξζή πξαθηηθή δηαλνκήο θαη εμππεξέηεζεο (service) ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ, 

ζχκθσλα κε ηελ πνπξγηθή Απφθαζε Γ8δ/ΓΞ.νηθ./1348,ΦΔΘ 32Α/16-01-04). 

5) Ζ  ηερληθή πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή νθείιεη λα ζπλνδεχεηαη κε νδεγίεο ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ 

πξντφληνο ζηελ ειιεληθή γιψζζα, νη νπνίεο πξέπεη λα απνδίδνπλ πηζηά ην πξσηφηππν θείκελν θαη λα 

θέξνπλ ηελ έγθξηζε ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

                                                                    ΑΟΘΟΝ 3 

     ΞΝΠΝΡΗΘΖ-ΞΝΗΝΡΗΘΖ ΞΑΟΑΙΑΒΖ 

Ζ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ πξνζθεξφκελνπ  είδνπο ζα γίλεη απφ ηηο εηδηθά πξνο ηνχην 

νξηζζείζεο επηηξνπέο ηνπ Λνζνθνκείνπ εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ κεηά απφ ηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζε 

πιήξε ιεηηνπξγία απφ ηελ αλάδνρν εηαηξεία. 

            ΑΟΘΟΝ 4 

ΣΟΝΛΝΠ ΗΠΣΝΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ζα έρεη δηάξθεηα εθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ηηκέο, κε 

εκεξνκελία έλαξμεο ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο απηήο.  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο λα θαηαγγείιεη/ιχζεη ηε ζχκβαζε κε 

ηνλ Αλάδνρν κεηά απφ απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 133 ηνπ 

Λ.4412/2016. Πηελ πεξίπησζε απηή, ν Αλάδνρνο πέξαλ ηεο ακνηβήο γηα ην έξγν, πνπ έρεη εθηειέζεη κέρξη 

ηελ επέιεπζε ηεο ιχζεο ιφγσ ηεο θαηαγγειίαο, δελ δηθαηνχηαη λα ιάβεη θαλέλα επηπιένλ πνζφ σο 

απνδεκίσζε, εθηφο ησλ ππεξεζηψλ πνπ απνδεδεηγκέλα έρνπλ πξνεγεζεί ηεο ιχζεο ιφγσ ηεο θαηαγγειίαο, 

θαζψο θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ έρεη αλαιάβεη έλαληη ηξίησλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ. 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ρξνληθά ζπλίζηαηαη: 

1) Πηνλ ρξφλν πξνκήζεηαο, εγθαηάζηαζεο θαη παξάδνζεο ζε πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ πξνζθεξφκελνπ  

είδνπο, πνπ αληηζηνηρεί ζε ελελήληα (90) εκέξεο, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ επφκελε (εξγάζηκε) 

εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

2) Ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη, πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ αξρηθνχ 

ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ππφ ηηο  πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ λ. 4412/2016. Πηελ 

πεξίπησζε πνπ ην αίηεκα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη ε παξάηαζε ρνξεγείηαη ρσξίο λα 

ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο 

αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ επηβάιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 

207 ηνπ λ. 4412/2016. 

 Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, εάλ 

ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθφ, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη 

έθπησηνο. 
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3) Πηνλ ρξφλν πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο  πνπ αληηζηνηρεί ζε ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηελ 

πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ πξνζθεξφκελνπ  είδνπο  

4) Πηνλ ρξφλν εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, πνπ αληηζηνηρεί ζε (αλαθέξεηαη ζηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ εηδψλ ηεο δηαθήξπμεο), αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηνπ πξσηνθφιινπ παξάδνζεο- παξαιαβήο ηνπ πξνζθεξφκελνπ  είδνπο ζε πιήξε 

ιεηηνπξγία. 

5) Πηνλ ρξφλν ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηνπ πξνζθεξφκελνπ  είδνπο.  

6) Πηνλ ρξφλν δηαζθάιηζεο παξνρήο αληαιιαθηηθψλ. 

                                                        ΑΟΘΟΝ 5 

                            ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ ΘΑΡΑ ΡΖ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΡΖΠ 

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 

θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο πεξ. β  ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/181 182 

 

ΑΟΘΟΝ 6 

ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΥΚΖΠ-ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ- ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ-ΞΙΖΟΥΚΖ 

Ζ πιεξσκή ηνπ  αλαδφρνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, κεηά απφ ηελ νξηζηηθή-πνζνηηθή 

θαη πνηνηηθή παξαιαβή απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο απφ ην Ρακείν ηνπ Λνζνθνκείνπ  κε έθδνζε 

εληάικαηνο πιεξσκήο επ’ νλφκαηη ηνπ  πξνκεζεπηή, αθνχ πξνζθνκηζζνχλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη 

εθφζνλ δελ εθθξεκεί θακία ζε βάξνο ηνπ πνηλή απνξξένπζα απφ παξάβαζε ηεο ζχκβαζεο (Ρηκνιφγην, 

Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα, αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα θαηαζηαηηθφ εηαηξείαο, λνκηκνπνίεζε εθπξνζψπνπ 

θ.ι.π.). 

Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνλ πην θάησ ηξφπν: 

Ρν 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ  

Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016183, θαζψο θαη 

                                                           
181

 Ρρβλ. άρκρο 201 ν. 4412/2016, ςε ςυνδυαςμό με τθν περίπτωςθ ηϋ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221, θ οποία προςτζκθκε με το 
άρκρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017. 

182
 Δυνατότθτα τθσ Α.Α. να προβλζψει ςτθ διακιρυξθ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ/ προαιρζςεισ. Στθν περίπτωςθ αυτι και εφόςον 

πρόκειται για ςαφείσ, ακριβείσ και ρθτζσ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ, ςτισ οποίεσ μπορεί να περιλαμβάνονται και ριτρεσ 
ανακεϊρθςθσ τιμϊν ι προαιρζςεισ, επιτρζπεται θ τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ, ανεξαρτιτωσ 
τθσ χρθματικισ αξίασ τθσ τροποποίθςθσ. Οι ριτρεσ αυτζσ αναφζρουν το αντικείμενο και τθ φφςθ των ενδεχόμενων 
τροποποιιςεων ι προαιρζςεων, κακϊσ και τουσ όρουσ υπό τουσ οποίουσ μποροφν να ενεργοποιθκοφν. Οι προβλεπόμενεσ 
τροποποιιςεισ ι προαιρζςεισ δε κα πρζπει να μεταβάλουν τθ ςυνολικι φφςθ τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ 
Ν. 4412/2016). 

183
 Ρρβλ. άρκρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017.  

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4412/year/2016/article/221
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θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν 

θαη ηελ πιεξσκή.  

 Toλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ λφκηκεο θξαηήζεηο θαη αλαιπηηθφηεξα: 

α) θξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο 

, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο πέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ 

επηβάιιεηαη (ΆΟΘΟΝ 4 Λ.4013/2011 φπσο ηζρχεη) 

β)Θξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ , ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο , εθηφο ΦΞΑ, ηεο αξρηθήο , 

θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Ρν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα  ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη 

Ξξνκεζεηψλ κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016. 

γ)  Θξάηεζε 0,06%  ε νπνία ππνινγίδεηαη  επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο 

αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο αξρήο Δμεηαζηηθήο Ξξνδηθαζηηθψλ 

Ξξνζθπγψλ (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ 4412/20169). 

δ) νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ θαη ζηελ           

επ άπηνχ εηζθνξά ππέξ ΝΓΑ ζπλνιηθά 3,6%. 

Κε θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο 

αμία 4% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. 

Ρν πνζφ   σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

Φ.Ξ.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο.  

Υο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ινηπά ζηνηρεία ηζρχνπλ ηα φζα αλαθέξνληαη  ζην αξ. 200 ηνπ Λ. 

4412/2016.  

 

ΑΟΘΟΝ 7 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πινπνηήζεη ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο Ρερληθέο 

Ξξνδηαγξαθέο ηεο κε αξ. 16/2020 Γηαθήξπμεο θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ ηα νπνία απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζεο Πχκβαζεο.  
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                                                                  ΑΟΘΟΝ 8 

ΘΟΥΠΔΗΠ ΠΔ ΒΑΟΝΠ ΡΝ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ 

Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Λ. 4412/2016,  ν αλάδνρνο ζα βαξχλεηαη θαη γηα θάζε δεκηά 

πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζην Λνζνθνκείν απφ ηε κε εθηέιεζε ή θαθή εθηέιεζε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο ηεο κε αξ. 16/2020 Γηαθήξπμεο.   

 

                                                                      ΑΟΘΟΝ  9 

ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ νξψλ ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο θαηέζεζε ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο 

εθηέιεζεο ίζε κε ην 5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΞΑ ηεο ηξάπεδαο ………………….. Δπξψ # 

…………………..# αξηζ. εγγπεηηθήο επηζηνιήο …………………….. ηζρχνο κέρξη …………………….. . 

Κεηά ηελ απνδέζκεπζε ηεο εγγπεηηθήο θαιήο εθηέιεζεο, ε Δηαηξεία ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή 

επηζηνιή θαιήο ιεηηνπξγίαο ίζε κε ην 2,5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο απηνχ ρσξίο ΦΞΑ, ήηνη ………………… €, ν 

ρξφλνο ηζρχνο ηεο νπνίαο ζα είλαη κεγαιχηεξνο θαηά ηξεηο (3) κήλεο ηνπιάρηζηνλ απφ ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν 

εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνζθεξφκελνπ  είδνπο.  

 

ΑΟΘΟΝ 10 

ΔΓΓΖΠΖ ΘΑΙΖΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ-ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ 

O πξνκεζεπηήο παξέρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο ζπζθεπήο, σο πξνβιέπεηαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα (αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ εηδψλ ηεο δηαθήξπμεο) θαη αθνξά ην 

ζχλνιν ηνπ κεραλήκαηνο θαη ησλ εμνπιηζκψλ ηνπ. Ν Ξξνκεζεπηήο κε δηθή ηνπ κέξηκλα θαη δαπάλε ζα 

πξνβεί ζηε ξχζκηζε, επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζε εμαξηήκαηνο ή ζπζθεπήο ιφγσ θξπθνχ ειαηηψκαηνο ή 

θαθήο θαηαζθεπήο.  

Ρν κεράλεκα ζα έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο (αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ εηδψλ ηεο 

δηαθήξπμεο) θαη πιήξε ππνζηήξημε ζε αληαιιαθηηθά γηα 10 ρξφληα ηνπιάρηζηνλ, κε απνδεδεηγκέλε 

παξαθαηαζήθε αληαιιαθηηθψλ. Ρπρφλ πεξηπηψζεηο πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ εγγχεζε (π.ρ. 

αλαιψζηκα), αλαθέξνληαη ζηελ κε αξ. πξση. ΔΠΖΓΖΠ ……………… πξνζθνξά ηνπ. Ζκεξνκελία έλαξμεο ηεο 

εγγχεζεο ζεσξείηαη ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ Ξξσηνθφιινπ Νξηζηηθήο Ξαξαιαβήο, κε ην νπνίν 

βεβαηψλεηαη ε νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Πχκβαζεο.  

Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο ζα γίλνληαη, κε επζχλε θαη κέξηκλα ηνπ πξνκεζεπηή, δσξεάλ θαη 

παξνπζία ησλ ππεπζχλσλ ηεο πεξεζίαο, φινη νη πξνιεπηηθνί έιεγρνη θαη νη ζπληεξήζεηο, φηαλ θαη φπσο 

πξνβιέπνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή, θαζψο θαη ε απνθαηάζηαζε φισλ ησλ έθηαθησλ βιαβψλ, κε 

επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζε ησλ ηκεκάησλ πνπ έρνπλ ππνζηεί βιάβε, απφ εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ, ν νπνίνο 
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ππνρξενχηαη λα επεκβαίλεη επηηφπνπ & άκεζα (ην πνιχ εληφο 24ψξνπ, λα είλαη εληφο Θξήηεο), απφ ηελ 

έγγξαθε ή ηειεθσληθή εηδνπνίεζή ηνπ απφ ηελ Ρ.., ή ηνπο ππεπζχλνπο ηνπ Αξκνδίνπ Ρκήκαηνο ηνπ 

Λνζνθνκείνπ. 

Ν πξνκεζεπηήο πξέπεη λα εθπαηδεχζεη δσξεάλ ηνπο ρξήζηεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ θαη ηνπο 

ηερληθνχο γηα ηηο επηζθεπέο ηνπο θαη λα παξαδψζεη θπιιάδηα νδεγηψλ ρξήζεο - ζπληήξεζεο ζηελ Διιεληθή 

γιψζζα, νη νπνίεο πξέπεη λα απνδίδνπλ πηζηά ην πξσηφηππν θείκελν θαη λα θέξνπλ ηελ έγθξηζε ηνπ 

θαηαζθεπαζηή (Λφκνο 2955/01, άξζξν 2, παξ. 5) θαη Service manual ζηα Αγγιηθά. 

 

ΑΟΘΟΝ 11 

ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ 

Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ: 

1) Θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ  είδνπο, ε Δηαηξεία ζα παξέρεη δσξεάλ εθπαίδεπζε ρεηξηζηψλ 

ζηε ζεσξία, ην ρεηξηζκφ, ηε ιεηηνπξγία, αιιά θαη ησλ ηερληθψλ ζηελ επηζθεπή θαη ζηε ζπληήξεζε θαη ηα 

κέηξα αζθαιείαο ησλ ρξεζηψλ θαη ηνπ πξνζθεξφκελνπ  είδνπο.      

2)  Λα παξέρεηαη θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ πξντφληνο δσξεάλ εθπαίδεπζε ησλ ρεηξηζηψλ ζηε ζεσξία, ην 

ρεηξηζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία, αιιά θαη ησλ ηερληθψλ ζε απιέο επεκβάζεηο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο, θαζψο 

θαη ηα κέηξα αζθάιεηαο ησλ ρξεζηψλ θαη ηνπ πξνζθεξφκελνπ  είδνπο.   

Λα δνζεί ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

3) Ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα παξαδψζεη, κε ηελ παξάδνζε ηνπ είδνπο, ηα πξσηφηππα εγρεηξίδηα ρεηξηζκνχ 

θαη service, κε ηα θπθισκαηηθά δηαγξάκκαηα, ηηο νδεγίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο θαη ηνπο θσδηθνχο 

ησλ αληαιιαθηηθψλ.  

ΑΟΘΟΝ 12 

ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΔΗΓΥΛ 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο ζα γίλνληαη, κε επζχλε θαη κέξηκλα ηνπ Ξξνκεζεπηή, δσξεάλ, φινη 

νη πξνιεπηηθνί έιεγρνη θαη νη ζπληεξήζεηο, φηαλ θαη φπσο πξνβιέπνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή, θαζψο θαη 

ε απνθαηάζηαζε φισλ ησλ έθηαθησλ βιαβψλ, κε επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζε ησλ ηκεκάησλ πνπ έρνπλ 

ππνζηεί βιάβε, απφ εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα επεκβαίλεη επηηφπνπ, εληφο 24 σξψλ 

ην αξγφηεξν απφ ηελ έγγξαθε ή ηειεθσληθή εηδνπνίεζή ηνπ. 

ΑΟΘΟΝ 13 

ΙΝΗΞΝΗ ΝΟΝΗ 

Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο δεκφζηαο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δεζκεχεηαη γηα ηελ πηζηή θαη 

απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 
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θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ 

δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη 

νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα X ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ Λ. 4412/2016. 

Γηα φια ηα ινηπά ζέκαηα, αλαθνξηθά κε ηελ αλάζεζε ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ζχκβαζε απηή, 

ηζρχνπλ νη φξνη ηνπ κε αξ. 16/2020 Γηαθήξπμεο Ζιεθηξνληθνχ Αλνηθηνχ Γεκφζηνπ Άλσ ησλ Νξίσλ (Γηεζλνχο) 

Γηαγσληζκνχ, ε νηθνλνκηθνηερληθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο,  θαζψο επίζεο θαη ηα αλαθεξφκελα ζηνλ Λ. 4412/2017 (ΦΔΘ 147/Α/2016) πεξί Γεκνζίσλ 

Ππκβάζεσλ Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ. 

Ππκθσλείηαη φηη θάζε άιιε ηξνπνπνίεζε ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο, πξφζζεηε ζπκθσλία, παξνρή 

δηεπθνιχλζεσο, παξάηαζεο ρξφλνπ εθηέιεζεο θ.ι.π γίλεηαη θαη απνδείρλεηαη κφλν έγγξαθα απνθιεηζκέλνπ 

θάζε άιινπ κέζνπ απφδεημεο. 

Γηα νπνηαδήπνηε δηαθνξά αλαθχςεη απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε αξκφδηα είλαη ηα δηθαζηήξηα ηεο πφιεο ηνπ 

Ζξαθιείνπ. 

Όζηεξα απφ απηά ζπληάρζεθε ε ζχκβαζε ε νπνία αθνχ δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε ,ππνγξάθεηαη λφκηκα 

απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο ζε δπν πξσηφηππα. 

Έλα απφ ηα παξαπάλσ πξσηφηππα ηεο ζχκβαζεο θαηαηέζεθε ζην αξκφδην Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ ηνπ ζην 

Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ «ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ- ΞΑΛΑΛΔΗΝ» θαη ην άιιν πήξε ν πξνκεζεπηήο ν νπνίνο δήισζε φηη 

ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. 

ΝΗ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΝΗ 

 

 

      Ν ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ                                               Ν ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ 

Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και 
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
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