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ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ  

 

για τθν επείγουςα ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΤ ΙΑΣΡΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΜΕΘ ΣΩΝ ΝΕΩΝ 

ΚΛΙΝΩΝ TOY ΙΔΡΤΜΑΣΟ ΣΑΤΡΟ ΝΙΑΡΧΟ (ΙΝ) για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν τθσ 

διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από 

οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ ςε βάροσ του ΚΑΕ 7131 για τισ ανάγκεσ του Γ.Ν. 

“ΒΕΝΙΗΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ” τθσ 7θσ ΤΠΕ. 

. 

Σο Γενικό Νοςοκομείο «ΒΕΝΙΗΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ» ζχοντασ υπόψθ: 

Α. Σισ διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν: 

- του Ν. 3329/2005 «Εθνικό φςτημα Τγείασ και Κοινωνικήσ Αλληλεγγφησ και λοιπζσ διατάξεισ» 
(Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπωσ ιςχφει ςήμερα. 
- του Ν. 3580/2007 «Προμήθειεσ Φορζων εποπτευόμενων από το Τπουργείο Τγείασ και Κοινωνικήσ 
Αλληλεγγφησ και άλλεσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπωσ ιςχφει ςήμερα. 
- του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοςίων υμβάςεων Ζργων, Προμηθειϊν και 
Τπηρεςιϊν. 
- τισ διατάξεισ τησ Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 42/Αϋ/25-2-2020) «Κατεπείγοντα μζτρα αποφυγήσ και περιοριςμοφ 
τησ διάδοςησ κορωνοϊοφ», άρθρο 3, παρ. 2 για προμήθεια υγειονομικοφ υλικοφ κατά παρζκκλιςη 
όλων των κείμενων εθνικϊν διατάξεων περί δημοςίων ςυμβάςεων για κάλυψη ζκτακτων αναγκϊν 
όπωσ κυρϊθηκε με τον Ν.4682/2020 (Αϋ76), άρθρο 1, και όπωσ αντικαταςτάθηκε από το άρθρο 13, 
Ν. 4693/20- περί 3μερησ ανάρτηςησ πρόςκληςησ ςε ιςτοςελίδα Τπουργείου Τγείασ και ιςχφει ζωσ 
31/03/21 ωσ παρατάθηκε με το Ν. 4764/2020 ΦΕΚ 256/Αϋ/23-12-20, άρθρο 26. 
- τισ διατάξεισ τησ Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/Αϋ/11-3-2020) όπωσ κυρϊθηκε με τον Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 
76/Αϋ/03-04-2020) 
- τισ διατάξεισ τησ Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Αϋ64/14-3-20), Άρθρο 2, παρ. 10 (ωσ αναριθμήθηκε από παρ. 8 με 
την παρ.3, άρθρου 6, Ν 4682/2020), ωσ κυρϊθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4682/2020 και με τίτλο 
«Ζκτακτα μζτρα για την εξαςφάλιςη τησ επάρκειασ μζςων ατομικήσ προςταςίασ, προςωπικήσ  
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υγιεινήσ και αποφυγή αθζμιτων πρακτικϊν», ωσ αυτόσ αντικαταςτάθηκε με Ν. 4682/2020, άρθρο 6, 
παρ. 1,  και ωσ παρατάθηκε με τον Ν. 4764/23-12-20, άρθρο 17 ζωσ 31/03/2021. 
- τισ διατάξεισ τησ Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Αϋ68/20-03-2020) όπωσ κυρϊθηκε με το Ν. 4683/2020 (ΦΕΚ 
83/Αϋ/10-04-2020)  
- τισ διατάξεισ τησ Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/Αϋ/30-3-2020) όπωσ κυρϊθηκε με τον Ν.4684/2020 και ιςχφει ζωσ 
31/03/21 ωσ παρατάθηκε με το Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ 256/Αϋ/23-12-20), άρθρο 26. 
- τισ διατάξεισ του Ν. 4675/2020 ΦΕΚ 54/Αϋ/11-03-2020 
- τισ διατάξεισ του Ν. 4682/2020 ΦΕΚ 76/Αϋ/03-04-2020 
- τισ διατάξεισ του Ν. 4764/2020 ΦΕΚ 256/Α/23-12-2020  
- τισ διατάξεισ τησ Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 84/Α/13-4-2020) όπωσ κυρϊθηκε με τον Ν.4690/2020, αρ. 1 
ΦΕΚ104/Αϋ/30-5-2020 
- τισ διατάξεισ τησ Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 90/Α/01-5-2020) όπωσ κυρϊθηκε με τον Ν.4690/2020 αρ. 2 
ΦΕΚ104/Αϋ/30-5-2020 
- τισ διατάξεισ τησ Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 157/Α/10-8-2020) όπωσ κυρϊθηκε με τον Ν.4722/2020 ΦΕΚ 
177/Αϋ/15-9-2020 
- τισ διατάξεισ του Ν. 4675/2020 ΦΕΚ 54/Αϋ/11-03-2020 
- τισ διατάξεισ του Ν. 4682/2020 ΦΕΚ 76/Αϋ/03-04-2020 
- τισ διατάξεισ του Ν. 4764/2020 ΦΕΚ 256/Α/23-12-2020 
- τισ διατάξεισ του Ν. 4693/2020 (ΦΕΚ 116/Α/17-6-2020), άρθρο 13 
- Ανακοίνωςη τησ Ευρωπαϊκήσ Επιτροπήσ 2020/C108 I/01 01-04-20  

 

Β. Σισ Αποφάςεισ - Ζγγραφα: 

- την από 17 Μαρτίου 2020 απόφαςη τησ 108ησ υνεδρίαςησ του Κε..Τ.Πε 
- την από 27 Μαρτίου 2020 απόφαςη τησ 110ησ υνεδρίαςησ του Κε..Τ.Πε 
- την υπϋαριθ. 24/2020 «Κατευθυντήρια Οδηγία» τησ ΕΑΑΔΘΤ 
- την από 7 Δεκεμβρίου 2020 απόφαςη τησ 136ησ υνεδρίαςησ – Θζμα 1Ο (Ορθή επανάληψη)  
 « Ζγκριςη τεχνικϊν προδιαγραφϊν λοιποφ ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ για τισ μονάδεσ εντατικήσ 
θεραπείασ (ΜΕΘ) των νζων κλινϊν του Ιδρφματοσ ταφροσ Νιάρχοσ (ΙΝ)» του Κε..Τ.Πε 
- την απόφαςη του Δ. τησ ΙΦΕΣ Μ.Α.Ε, η οποία ελήφθη κατά την 524η /15.12.2020 ςυνεδρίαςή του 
- το ακριβζσ αντίγραφο 1ου αποςπάςματοσ πρακτικοφ τησ 5ησ/2021 ςυνεδρίαςησ του Κε..Τ.Πε 
- τισ ζκτακτεσ ανάγκεσ του Γ.Ν. ΒΕΝΙΗΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ ςε εξοπλιςμό για την λειτουργία τησ ΜΕΘ για 
την αντιμετϊπιςη του κορωνοϊου, COVID-19 
- την εξαιρετικά επείγουςα ανάγκη λήψησ μζτρων για την αντιμετϊπιςη και ανάςχεςη  τησ 
μετάδοςησ του κορωνοϊου, COVID-19 
- την υπϋ αριθμόν 60/4/24-02-2021 (ΑΔΑΜ 21REQ008225890) Απόφαςη Δ.. του Γ.Ν. «ΒΕΝΙΗΕΛΕΙΟ-
ΠΑΝΑΝΕΙΟ» ςφμφωνα με την οποία εγκρίνεται η διενζργεια πρόςκληςησ εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ. 
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ΠΡΟΚΘΡΤΕΙ 

 

Ρρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ με υποβολι ζντυπων κλειςτϊν προςφορϊν, για τθν επείγουςα 

προμικεια ΛΑΤΟΤΕΧΝΟΛΟΓΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΜΕΚ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΛΛΝΩΝ ΤΟΥ ΛΔΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΟΣ 

ΝΛΑΧΟΣ (ΛΣΝ) για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν τθσ διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19, για τισ 

ανάγκεσ του Γενικοφ Νοςοκομείου «ΒΕΝΛΗΕΛΕΛΟ-ΡΑΝΑΝΕΛΟ» με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ όπωσ αναλυτικά περιγράφεται 

παρακάτω. 

 

1. ΣΟΠΟ – ΧΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΣΟΠΟ  
ΤΠΟΒΟΛΘ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΚΑΣΑΛΘΚΣΙΚΘ 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 

ΤΠΟΒΟΛΘ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΣΟΠΟ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ & 
ΩΡΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Γενικό Νοςοκομείο 

«ΒΕΝΛΗΕΛΕΛΟ-

ΡΑΝΑΝΕΛΟ» 

(Γραφείο Ρρωτοκόλλου) 

16/03/2021 

Θμζρα Τρίτθ 

και ϊρα ζωσ 14:30μ.μ. 

Γενικό Νοςοκομείο 

«ΒΕΝΛΗΕΛΕΛΟ-

ΡΑΝΑΝΕΛΟ» 

(Τμιμα Ρρομθκειϊν) 

17/03/2021 

Θμζρα Τετάρτθ 

και ϊρα 10:00 π.μ. 

 

Θ κατάκεςθ των ζντυπων προςφορϊν κα γίνεται ςτο Γραφείο Ρρωτοκόλλου του Γ.Ν. «ΒΕΝΛΗΕΛΕΛΟ-

ΡΑΝΑΝΕΛΟ», (Γραφεία Διοίκθςθσ, ιςόγειο, Λεωφόροσ Κνωςςοφ – Τ.Κ. 71409 Τ.Κ.44 Θράκλειο Κριτθσ)  

ζωσ τισ 16/03/2021 θμζρα Σρίτθ και ϊρα 14:30 μ.μ. 

Ρροςφορζσ που κα κατατεκοφν μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα κατάκεςθσ κα λαμβάνονται 

ωσ εκπρόκεςμεσ και δεν κα αξιολογθκοφν. 

Οι προςφορζσ κα υποβάλλονται εγγράφωσ μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο αναγράφοντασ ςτον τίτλο τθ 

λζξθ «ΡΟΣΦΟΑ» και τον τίτλο του διαγωνιςμοφ. 

Θ αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

(ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΤϋ ) από τριμελι επιτροπι, θ οποία ζχει οριςτεί για το ςκοπό αυτό. 

Θμερομθνία αποςφράγιςθσ του διαγωνιςμοφ ζχει οριςτεί θ 17/03/2021 θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 10:00 

π.μ. 

Θ παροφςα πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ μπορεί να παραλθφκεί από τθν ιςτοςελίδα του Γ.Ν ΒΕΝΛΗΕΛΕΛΟ-

ΡΑΝΑΝΕΛΟ (www.venizeleio.gr) Τμιμα Ρρομθκειϊν -> Διαγωνιςμοί ι από τθν Λςτοςελίδα του 

Υπουργείου Υγείασ (www.moh.gov.gr ). 
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2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΕΧΟΤΝ: 

Σφμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, υποψιφιοι ι προςφζροντεσ και ςε περίπτωςθ ενϊςεων, τα 

μζλθ αυτϊν μποροφν να είναι φυςικά ι νομικά πρόςωπα εγκατεςτθμζνα: 

α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 

ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 

Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γ' τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν 

ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων 

ςυμβάςεων. 

Οι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ δεν υποχρεοφνται να λαμβάνουν οριςμζνθ νομικι μορφι προκειμζνου 

να υποβάλουν τθν προςφορά. Θ επιλεγείςα ζνωςθ ι κοινοπραξία υποχρεοφται να πράξει  τοφτο εάν 

κατακυρωκεί ςε αυτι θ ςφμβαςθ εφ όςον θ λιψθ οριςμζνθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν 

ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

3. Κατά τα λοιπά ο διαγωνιςμόσ κα γίνει ςφμφωνα με τα τμιματα που επιςυνάπτονται ςτθν 

παροφςα και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ: 

3.1 ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΡΤΛΚΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ: ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ 

3.2 ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΛΚΟΛ ΓΕΝΛΚΟΛ ΟΟΛ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ: ΡΑΑΤΘΜΑ Βϋ 

3.3 ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ: ΡΑΑΤΘΜΑ Γϋ 

3.4 ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ: ΡΑΑΤΘΜΑ Δϋ 

3.5 ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ ΕΡΛΣΤΟΛΘΣ 

3.6 ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Εϋ 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΤϋ 

3.7 ΣΧΕΔΛΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ: ΡΑΑΤΘΜΑ Ηϋ 

4. τθν προςφορά δεν απαιτείται υποχρεωτικά κατάκεςθ δείγματοσ 

5. Εφ όςον από τουσ ενδιαφερόμενουσ προμθκευτζσ ηθτθκοφν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ, 

ςχετικζσ με τα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ, αυτζσ παρζχονται ωσ ορίηεται ςτο άρκρο 121 του 

Ν.4412/2016 

6. Τυχόν διευκρινιςεισ ςχετικά με τουσ όρουσ τθσ Δ/ξθσ παρζχονται από τθν Υπθρεςία 

 

Ο ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΣΟΤ Γ.Ν. «ΒΕΝΙΗΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ» 

 

 

ΣΕΡΗΑΚΘ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Αϋ 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 
ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΕΚΔΘΛΩΣΘΣ ΕΝΔΛΑΦΕΟΝΤΟΣ ΔΛΑ ΤΘΣ 

ΣΥΛΛΟΓΘΣ ΓΑΡΤΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ 

ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ: 
Θ ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ ΑΡΟ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΑΡΟΨΘ 

ΡΟΣΦΟΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΛ ΤΛΜΘΣ, ΑΝΑ ΕΛΔΟΣ 

ΧΡΟΝΟ ΔΘΜΟΙΕΤΘ  

(ΚΘΜΔΘ & ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΤΠΘΡΕΙΑ): 
05/03/2021 

ΧΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  

(ΑΠΟΦΡΑΓΙΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ) : 

ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ: 17/03/2021 

ΘΜΕΑ: Τετάρτθ 

ΪΑ: 10:00 π.μ. 

ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ: Γραφείο Ρρομθκειϊν Γ.Ν. «ΒΕΝΛΗΕΛΕΛΟ-ΡΑΝΑΝΕΛΟ» 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔOY: 

ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΤ ΙΑΣΡΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΤ 

ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΜΕΘ ΣΩΝ ΝΕΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΣΟΤ ΙΔΡΤΜΑΣΟ 

ΣΑΤΡΟ ΝΙΑΡΧΟ (ΙΝ) ) ΓΙΑ ΣΘΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΘ ΣΩΝ 

ΤΝΕΠΕΙΩΝ ΣΘ ΔΙΑΠΟΡΑ ΣΟΤ ΚΟΡΩΝΟΪΟΤ COVID-19 

1. ΜΘΧΑΝΘΜΑ ΥΡΟΚΕΜΛΑΣ/ΥΡΕΚΕΜΛΑΣ 

2. ΕΞΩΤΕΛΚΟΣ ΒΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣ 

3. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΘΣΘΣ ΚΑΔΛΑΚΘΣ ΡΑΟΧΘΣ ΚΛΑΣΣΛΚΘΣ ΚΑΛ 

ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟ CPV: 33190000-8 Διάφορεσ Λατρικζσ Συςκευζσ και Ρροϊόντα 

ΦΟΡΕΑ ΕΚΣΕΛΕΘ–ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ: Γ.Ν. «ΒΕΝΛΗΕΛΕΛΟ-ΡΑΝΑΝΕΛΟ» 

ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ 

ΑΡΧΘ: 

(ςτθν οποία υπάρχει πλιρθσ, άμεςθ και 

δωρεάν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ ςτθ ςυντόμευςθ: Γραφείο 

Προμθκειϊν-Διαγωνιςμοί -Διακθρφξεισ) 

www.venizeleio.gr 

ΤΠΘΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΘΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΗΟΝΣΑΙ 

ΣΑ ΤΠΟ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΘ: 
Γ.Ν. «ΒΕΝΛΗΕΛΕΛΟ-ΡΑΝΑΝΕΛΟ» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΕΙ: Γ.Ν. «ΒΕΝΛΗΕΛΕΛΟ-ΡΑΝΑΝΕΛΟ» 

Κ.Α.Ε. 7131 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΘΘ: Τεμάχιο 

ΔΕΙΓΜΑ: 
Υποχρζωςθ υποβολισ δείγματοσ εφόςον ηθτθκεί από τθν 
Επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΘ ΤΜΒΑΘ: 

Ζωσ τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του 

αντικειμζνου τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ και ςφμφωνα με το 

χρονοδιάγραμμα όπωσ αποτυπϊνεται παρακάτω 

ΠΑΡΑΔΟΘ: Το αργότερο εντόσ 15 θμερϊν από τθν Υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ 

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ: Αποκικθ Υλικοφ του Γ.Ν. «ΒΕΝΛΗΕΛΕΛΟ-ΡΑΝΑΝΕΛΟ» 

ΤΝΟΛΟ ΚΡΑΣΘΕΩΝ ΕΠΙ %: Νόμιμεσ κρατιςεισ 
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ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΘ ΠΡΟΚΛΘΘ 

Θ επείγουςα προμικεια ΙΑΣΡΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΜΕΘ ΣΩΝ ΝΕΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΣΟΤ ΙΔΡΤΜΑΣΟ 

ΣΑΤΡΟ ΝΙΑΡΧΟ (ΙΝ) για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν τθσ διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19 

για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ Νοςοκομείου «ΒΕΝΙΗΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ τθσ 7θσ ΤΠΕ Κριτθσ. 

Κριτιριο Αξιολόγθςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ, 

ανά είδοσ. 

 

ΕΙΔΘ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΘΘ 
ΠΟΟΣΘΣΑ 

ΜΘΧΑΝΘΜΑ ΥΡΟΚΕΜΛΑΣ/ΥΡΕΚΕΜΛΑΣ ΤΕΜΑΧΛΟ 1 

ΕΞΩΤΕΛΚΟΣ ΒΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣ ΤΕΜΑΧΛΟ 2 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΘΣΘΣ ΚΑΔΛΑΚΘΣ ΡΑΟΧΘΣ ΚΛΑΣΣΛΚΘΣ ΚΑΛ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑΣ ΤΕΜΑΧΛΟ 2 

 

ασ γνωρίηουμε ότι : 

 Οι προςφορζσ υποβάλλονται ανά είδοσ και για το ςφνολο τθσ ηθτοφμενθσ ποςότθτασ 

 Σο Γενικό Νοςοκομείο «ΒΕΝΙΗΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ» διατθρεί το δικαίωμα να προβεί ςτθ 

διαπραγμάτευςθ τθσ προςφερόμενθσ τιμισ με τθ μειοδότρια εταιρεία. ε περίπτωςθ που υπάρχουν 

ιςότιμεσ ι ιςοδφναμεσ προςφορζσ, τελικόσ μειοδότθσ επιλζγεται ο μειοδότθσ που προκφπτει κατόπιν 

διαπραγμάτευςθσ, αφοφ κλθκοφν όλοι οι προςφζροντεσ που είχαν ιςότιμεσ ι ιςοδφναμεσ προςφορζσ. 

 Οι απαιτοφμενεσ Αποφάςεισ Ανάλθψθσ Δζςμευςθσ κα εκδοκοφν κατά το ςτάδιο υπογραφισ των 

υμβάςεων (παρ.4 του αρ. 9 του Π.Δ 80/2016). 

 Επί ποινισ αποκλειςμοφ, οι υποψιφιοι φορείσ δεςμεφονται για τθν παράδοςθ του ςυνόλου τθσ 

ποςότθτασ των ειδϊν που κα τουσ κατακυρωκοφν το αργότερο εντόσ 15 θμερϊν από τθν υπογραφι 

τθσ φμβαςθσ. 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Βϋ 

 
ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

1. ΚΑΣΑΡΣΙΘ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

1.1. Οι Προςφορζσ κα κατατίκενται ζωσ τθν ωσ άνω αναγραφόμενθ θμερομθνία ςτο Γραφείο 

Πρωτοκόλλου του Γενικοφ Νοςοκομείου «ΒΕΝΙΗΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ (Γραφεία Διοίκθςθσ, ιςόγειο, 

Λεωφόροσ Κνωςςοφ – Σ.Κ. 71409 Σ.Θ.44 Θράκλειο Κριτθσ). Προςφορζσ δεν μποροφν να κατατεκοφν μετά 

τθν ωσ άνω θμερομθνία και ϊρα. 

1.2. Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι εκατόν ογδόντα (180) θμερολογιακζσ θμζρεσ, 

προςμετροφμενεσ από τθν επομζνθ τθσ θμζρασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

1.3. Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του παραπάνω αναφερομζνου απορρίπτεται ωσ 

απαράδεκτθ. 

1.4. Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν 

ανακζτουςα αρχι, πριν τθ λιξθ τθσ, κατϋ ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με το προβλεπόμενο από 

τθ διακιρυξθ. Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, 

τα αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ υποχρεωτικά ματαιϊνονται, εκτόσ εάν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 

περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα ότι θ ςυνζχιςθ του διαγωνιςμοφ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 

ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό μποροφν να επιλζξουν, είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ, εφόςον 

τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανωτάτου ορίου, παράταςθ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν 

τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ 

τουσ. 

1.5. το φάκελο κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ: 

1.5.1. Θ λζξθ ΡΟΣΦΟΑ. 

1.5.2. Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ (Ανακζτουςασ Αρχισ) που διενεργεί τθν προμικεια. 

1.5.3. Ο αρικμόσ τθσ Ρρόςκλθςθσ. 

1.5.4.  Θ καταλθκτικι θμερομθνία (θμερομθνία λιξθσ) προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν του 

διαγωνιςμοφ. 

1.5.5. Τα ςτοιχεία του αποςτολζα (οικονομικοφ φορζα) 

1.6. Μζςα ςτον κφριο φάκελο τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά με τθν προςφορά 

ςτοιχεία ςε ξεχωριςτοφσ φακζλουσ και ειδικότερα τα εξισ: 
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2.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 

Οι ςυμμετζχοντεσ, οφείλουν να κατακζςουν, υποχρεωτικά μαηί με τθν προςφορά τουσ ςτο φάκελο των 

δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ εγκαίρωσ και προςθκόντωσ, ΕΠΙ ΠΟΙΝΘ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ, τα ακόλουκα κατά  

περίπτωςθ δικαιολογθτικά όπωσ αυτά περιγράφονται ςτθν παρ. 2, αρ. 79, του Ν. 4412/2016, ςε 

ςυνδυαςμό και με τα άρκρα 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) και  ειδικότερα: 

 

  Α. Φυςικά Πρόςωπα 

1. Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του αρ. 79, παρ.4 του Ν. 4412/2016, όπωσ 

αυτό ιςχφει ςφμφωνα με τθν με αρ. 158/2016 (ΦΕΚ 3698/Β/2016) Απόφαςθ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ 

Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων ςτο οποίο κα πρζπει να δθλϊνεται ότι ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ 

μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ του: 

1.1. δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ  του άρκρου 73 -παράγραφοι (1) και (2)- και του  

άρκρου 74 για τισ οποίεσ οι οικονομικοί φορείσ αποκλείονται από τθν διαδικαςία ςυμμετοχισ ςε 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

1.2. πλθροί τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί, ςφμφωνα με τθν παρ. 1α και 2 

του άρκρου 75 

 Πιο ςυγκεκριμζνα απαιτείται θ ςυμπλιρωςθ των κάτωκι μερϊν : 

 Μζροσ ΙΙ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

 Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

 Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

 Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων 

 Μζροσ ΙΙΙ: Λόγοι αποκλειςμοφ 

 Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ 

 Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

 Γ:Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα:   

Απαιτείται να ςυμπλθρωκεί μόνο το πεδίο αναφορικά με το εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει 

του, ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του Ρεριβαλλοντικοφ , Κοινωνικοφ και Εργατικοφ Δικαίου 

 Μζροσ ΙV: Κριτιρια επιλογισ 

 Α: Καταλλθλότθτα 

 Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Σο Σ.Ε.Τ.Δ. μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 

υποβολισ προςφορϊν. 
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2. Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ 75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 

όπου να δθλϊνεται ότι:  

2.1 Μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ του ο οικονομικόσ φορζασ δεν υπάγεται ςτισ 

προχποκζςεισ τθσ περίπτωςθσ γ) τθσ παρ. 2 του αρ. 73 του Ν. 4412/2016 περί αποκλειςμοφ από 

δθμόςιεσ ςυμβάςεισ και χρθματοδοτιςεισ λόγω παραβάςεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ  

2.2 Αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

2.3 Θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ των οποίων οι 

προςφζροντεσ ζλαβαν πλιρθ και ανεπιφφλακτθ γνϊςθ.  

2.4 Τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι αλθκι και ακριβι.  

2.5 Ραραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του ςχετικά με οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ για αναβολι ι ακφρωςθ – ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ.  

2.6 Συμμετζχει ςε μια μόνο προςφορά ςτο πλαίςιο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. 

2.7 Τθρεί και κα εξακολουκιςει να τθρεί κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγεί,  τισ 

υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 

εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 

ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 

απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.  

2.8 Δεν κα ενεργιςει ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 

ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγεί 

2.9 Λαμβάνει τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξει τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 

ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

2.10 Κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ δεςμεφεται για τθν απαρζγκλιτθ τιρθςθ των 

διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονιςμοφ (ΕΕ) του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και του Ν.4624/2019,  για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ 

επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα. 

2.11 Δεςμεφεται για τθν παράδοςθ του ςυνόλου τθσ ποςότθτασ των ειδϊν που κα του κατακυρωκεί το 

αργότερο εντόσ 30 θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ. 

 

Σθμειϊνεται ότι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) οι 

ανωτζρω δθλϊςεισ φζρουν θμερομθνία εντόσ των τελευταίων τριάντα θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ 

καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν και δεν απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ 

υπογραφισ από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι τα ΚΕΡ, ακόμα και αν άλλωσ ορίηεται ςτθν εκάςτοτε 

προκιρυξθ.   
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Β. Νομικά πρόςωπα, Θμεδαπά ι Αλλοδαπά  

1. Πλα τα παραπάνω δικαιολογθτικά τθσ ανωτζρου παραγράφου Α. «Φυςικά πρόςωπα».  

2. Τονίηεται ότι κατά τθν υποβολι του Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), 

είναι δυνατι, με μόνθ τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα θ 

προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 

73 για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν. 

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα για τθν εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου, νοείται ο νόμιμοσ 

εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του 

κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο 

φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για 

ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

 

Γ. υνεταιριςμοί 

1. Kατά περίπτωςθ, τα δικαιολογθτικά που προβλζπονται αντιςτοίχωσ ανωτζρω, υπό 

ςτοιχεία Α και Β κακϊσ και υπεφκυνθ διλωςθ όπου κα δθλϊνεται ότι ο Συνεταιριςμόσ 

λειτουργεί νόμιμα. 

Διευκρινίηεται ότι: 

 το προςκομιηόμενο απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ιςοδφναμο ζγγραφο αφορά τα μζλθ 

του Δ.Σ. του Συνεταιριςμοφ και 

 οι απαιτοφμενεσ κατά τα ανωτζρω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ υπογράφονται από τον Ρρόεδρο 

του Δ.Σ του Συνεταιριςμοφ.  

 

Δ. Ενϊςεισ προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά  

Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για τον κάκε προμθκευτι, που ςυμμετζχει ςτθν 

ζνωςθ. 

 

Σθμειϊνεται ότι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του Ν. 4250/26-03-2014 ( ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) οι 

ανωτζρω δθλϊςεισ φζρουν θμερομθνία εντόσ των τελευταίων τριάντα θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ 

καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν και δεν απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ 

υπογραφισ από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι τα ΚΕΡ, ακόμα και αν άλλωσ ορίηεται ςτθν εκάςτοτε 

προκιρυξθ. 
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2.1.1 ΣΑ ΣΕΧΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται ςτον φάκελο «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ 

– Τεχνικι προςφορά» με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ». Επιπρόςκετα, κα πρζπει να περιλθφκεί, 

επί ποινι αποκλειςμοφ, αναλυτικό φφλλο ςυμμόρφωςθσ προσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ με 

αντίςτοιχεσ παραπομπζσ ςτα επίςθμα φυλλάδια του καταςκευαςτικοφ οίκου (prospectus, product  

 

data, manual κλπ), ζντυπα και λοιπά ζγγραφα τθσ τεχνικισ προςφοράσ του οικονομικοφ φορζα. 

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για να είναι αποδεκτι μια προςφορά κα είναι να αναφζρεται ςτο ςφνολο των 

απαιτιςεων των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 

2.1.2 ΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ επί ποινι απορρίψεωσ τοποκετοφνται ςε ξεχωριςτό (ζντυπο ι 

θλεκτρονικό) φάκελο, επίςθσ μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο, με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ». 

 

Απαραίτθτα ςτο φάκελο τθσ τεχνικισ και τθσ οικονομικισ προςφοράσ θ προςκόμιςθ μζςου αποκικευςθσ 

Θ/Τ (CD – USB) τθσ προςφοράσ ςε πρόγραμμα Microsoft WORD 

 

2.2  Επιςθμαίνουμε τθν προςοχι ςασ ςτα ακόλουκα. 

2.2.1 Οι ζντυποι φάκελοι ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ, ΤΕΧΝΛΚΘΣ και ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ προςφοράσ 

κα φζρουν και τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. 

2.2.2 Σε περίπτωςθ που τα ΤΕΧΝΛΚΑ ςτοιχεία τθσ ζντυπθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω του 

μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται ιδιαίτερα και 

ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΡΑΑΤΘΜΑ ΡΟΣΦΟΑΣ» και τισ λοιπζσ ενδείξεισ του 

κυρίωσ φακζλου. 

2.2.3 Σε περίπτωςθ ςυνυποβολισ με τθν προςφορά ςτοιχείων και πλθροφοριϊν εμπιςτευτικοφ 

χαρακτιρα θ γνωςτοποίθςθ των οποίων ςτουσ ςυνδιαγωνιηόμενουσ κα ζκιγε τα ζννομα ςυμφζροντα 

τουσ, τότε ο προςφζρων οφείλει να ςθμειϊνει επ' αυτϊν τθν ζνδειξθ «πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ 

χαρακτιρα». Σε αντίκετθ περίπτωςθ κα δφναται να λαμβάνουν γνϊςθ αυτϊν των πλθροφοριϊν οι 

ςυνδιαγωνιηόμενοι. Θ ζννοια τθσ πλθροφορίασ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα αφορά μόνον τθν προςταςία 

του απορριτου που καλφπτει τεχνικά ι Εμπορικά ηθτιματα τθσ επιχείρθςθσ του ενδιαφερομζνου. 

2.2.4 Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ. Εάν υπάρχει 

ςτθν προςφορά οποιαδιποτε προςκικθ ι διόρκωςθ, αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και 

μονογραμμζνθ από τον προςφζροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβισ και αποςφράγιςθσ των 

προςφορϊν, κατά τον ζλεγχο, μονογράφει και ςφραγίηει τθν τυχόν διόρκωςθ ι προςκικθ. Θ προςφορά 

απορρίπτεται, όταν υπάρχουν ςε  αυτιν  διορκϊςεισ που τθν κακιςτοφν αςαφι, κατά τθν κρίςθ του 

οργάνου αξιολόγθςθσ των προςφορϊν. 
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2.2.5 Ο προςφζρων εφόςον δεν ζχει αςκιςει εμπροκζςμωσ τθν ζνςταςθ του άρκρου 127 του Ν. 

4412/2016 κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, ι ζχει απορριφκεί θ ανωτζρω ζνςταςθ, κεωρείται ότι 

αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι πρόςκλθςθσ και δεν δφναται, 

με τθν προςφορά του ι με οιονδιποτε άλλο τρόπο, να αποκροφςει, ευκζωσ ι εμμζςωσ τουσ ανωτζρω 

όρουσ. Θ άςκθςθ ενςτάςεωσ κατά τθσ διακιρυξθσ δεν κωλφει τθ ςυμμετοχι ςτον Διαγωνιςμό. Μετά τθν  

 

κατάκεςθ τθσ προςφοράσ, επί νομίμωσ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν οι διαγωνιηόμενοι παρζχουν 

διευκρινιςεισ μόνο όταν αυτζσ ηθτοφνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά τθν ενϊπιον του διαδικαςία, είτε 

κατόπιν εγγράφου τθσ Υπθρεςίασ, μετά τθν ςχετικι γνωμοδότθςθ του οργάνου. Από τισ διευκρινιςεισ, οι 

οποίεσ παρζχονται, ςφμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ που αναφζρονται ςτα 

ςθμεία για τα οποία υποβλικθκε ςχετικό αίτθμα από το αρμόδιο όργανο. 

2.2.6 Τα ζγγραφα που απαιτοφνται για τθ διενζργεια των διαγωνιςμϊν και τθ ςυμμετοχι ςε αυτοφσ, 

ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.2.7 Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ 

μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται 

θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά 

ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από 

πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ 

χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. 

2.2.8 Οι προςφορζσ μπορεί να αποςτζλλονται ςτθν Τπθρεςία με οποιοδιποτε τρόπο και 

παραλαμβάνονται με απόδειξθ με τθν απαραίτθτθ όμωσ προχπόκεςθ ότι αυτζσ κα περιζχονται ςτθν 

Τπθρεςία μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ζχει οριςτεί ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 

2.2.9 Στισ περιπτϊςεισ που οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ι οι ταχυδρομικά αποςτελλόμενεσ προςφορζσ 

δεν τθροφν τα οριηόμενα από τισ διατάξεισ των προθγοφμενων παραγράφων του παρόντοσ άρκρου, δεν 

λαμβάνονται υπόψθ. 

2.2.10 Ρροςφορζσ που περιζχονται ςτθν Υπθρεςία με οποιοδιποτε τρόπο, πριν τθν διενζργεια του 

Διαγωνιςμοφ, δεν αποςφραγίηονται αλλά παραδίδονται ςτα αρμόδια όργανα αποςφράγιςθσ των 

προςφορϊν που παραλαμβάνουν τισ προςφορζσ, προ τθσ εκπνοισ τθσ προκεςμίασ που κακορίηεται από τθ 

παροφςα πρόςκλθςθ, προκειμζνου να αποςφραγιςτοφν μαηί με τισ άλλεσ που κατατζκθκαν με τθν 

προαναφερομζνθ διαδικαςία. Επίςθσ, επιςτρζφονται ωσ απαράδεκτεσ και χωρίσ να αποςφραγιςτοφν οι 

ζντυπεσ προςφορζσ που υποβάλλονται ι περιζχονται ςτθν Τπθρεςία, με οποιοδιποτε τρόπο, 

εκπρόκεςμα. 
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2.2.11 Θ Επιτροπι Ραραλαβισ και Αποςφράγιςθσ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ παραλαβισ & 

αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από τθν διακιρυξθ. 

2.2.12 Οι δικαιοφμενοι παρευρίςκονται ςτθ διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, λαμβάνουν 

γνϊςθ των ςυμμεταςχόντων ςτο διαγωνιςμό, κακϊσ επίςθσ και των τιμϊν που προςφζρκθκαν. 

2.2.13 τάδια ενεργειϊν: 

 Κατ' αρχιν αποδοχι προςφορϊν: Αρχικϊσ θ Υπθρεςία αξιολογεί τα υποβλθκζντα από τισ 

ςυμμετζχουςεσ επιχειριςεισ δικαιολογθτικά (παρ. 2, άρκρο 79 του Ν. 4412/2016), που αναφζρονται  

 

αναλυτικά ςτθν παροφςα Δ/ξθ, προκειμζνου να καταλιξει ςτισ κατ' αρχιν αποδεκτζσ υποβλθκείςεσ 

προςφορζσ. 

 Σεχνικι αξιολόγθςθ προςφορϊν: Το τεχνικό μζροσ των κατ' αρχιν αποδεκτϊν προςφορϊν 

διαβιβάηεται ςτθν αρμόδια Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ προκειμζνου αυτι να γνωμοδοτιςει ποιεσ από τισ 

κατ' αρχιν αποδεκτζσ προςφορζσ, είναι και τεχνικά αποδεκτζσ. 

 Αποςφράγιςθ οικονομικϊν προςφορϊν: Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των παραπάνω 

ςταδίων, θ Υπθρεςία προβαίνει ςτθν αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ του οικονομικοφ μζρουσ των κατ' 

αρχιν και τεχνικά αποδεκτϊν προςφορϊν. 

Επιςθμαίνεται ότι κατά τθν θμερομθνία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν θ αποςφράγιςθ των 

οικονομικϊν προςφορϊν κα γίνει κατά τθν ίδια ςυνεδρίαςθ. 

 Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν, για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν κατά τθν αξιολόγθςθ 

των τεχνικϊν και λοιπϊν ςτοιχείων αποδεκτζσ δεν αποςφραγίηονται αλλά επιςτρζφονται μετά τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ (ςτουσ δικαιοφχουσ). 

 Αφοφ ολοκλθρωκεί θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν, το αποτζλεςμα κα ςταλεί ςτο ΚΕ.Σ.Υ.ΡΕ του 

Υπουργείου Υγείασ προκειμζνου να λάβει ςφμφωνθ γνϊμθ για τισ τελικζσ τιμζσ και τθ ςυνζχιςθ του 

Διαγωνιςμοφ. 

 

2.3. Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ 

2.3.1. Ο οικονομικόσ φορζασ (προςωρινόσ ανάδοχοσ) ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ εντόσ 

προκεςμίασ τριϊν (3) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ οφείλει να 

υποβάλει ςε ςφραγιςμζνο φάκελο τα εξισ ζγγραφα -δικαιολογθτικά τα οποία αποςφραγίηονται και 

ελζγχονται κατά τθν διαδικαςία που προβλζπεται από το άρκρο 103 του Ν.4412/2016: 

 Πςον αφορά τθν παράγραφο 1 του άρκρου73, Απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του 

ποινικοφ μθτρϊου, ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν υποβολι του, ι ελλείψει αυτοφ, 

ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ 
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χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 

προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ 

αφορά και τα πρόςωπα του δεφτερου εδαφίου τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 73. 

Διευκρινίηεται ότι το απόςπαςµα ποινικοφ μθτρϊου ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο αρµόδιασ διοικθτικισ ι 

δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ του νοµικοφ προςϊπου, αφορά: 

 τουσ ∆ιαχειριςτζσ όταν το νοµικό πρόςωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Ρ.Ε. και IKE 

 τον ∆ιευκφνοντα Σφµβουλο και τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου όταν το νοµικό πρόςωπο είναι 

Α.Ε.  

 

 τα μζλθ του ∆ιοικθτικοφ Συµβουλίου ςε περίπτωςθ Συνεταιριςμϊν και ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ 

νοµικοφ προςϊπου τουσ νόµιµουσ εκπροςϊπουσ του. 

2.3.2.  Πςον αφορά τθν παράγραφο 2 του άρκρου 73, Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχι 

του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν 

περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από 

τθν υποβολι του, ότι είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) κακϊσ και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του. 

Ρζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει 

εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των 

υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

2.3.3. Ριςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ 

Εργαςίασ, από το οποίο να προκφπτουν όλεσ οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε 

βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι, ςε περίπτωςθ αδυναμίασ ζκδοςθσ αυτοφ από τθν εν λόγω 

Τπθρεςία, Υπεφκυνθ Διλωςθ του οικονομικοφ φορζα περί τιρθςθσ των λόγων μθ αποκλειςμοφ του από 

δθμόςιεσ ςυμβάςεισ και χρθματοδοτιςεισ λόγω παραβάςεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ, όπωσ αυτοί 

αναφζρονται ςτθν παρ. γ) του αρ.73 του Ν. 4412/2016. 

2.3.4. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ τθσ παραγράφου 1α) και 2 του άρκρου 75, 

Ριςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του 

Ρροςαρτιματοσ Α' του Ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται θ εγγραφι του οικονομικοφ φορζα ςε 

αυτό. Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι οικονομικοί φορείσ 

προςκομίηουν ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι 

Οργανιςμοφ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. 

2.3.5. Πλα τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα κάκε ςυμμετζχοντοσ για τθν απόδειξθ των ανωτζρω ιδιοτιτων και 

τθσ εξουςίασ ζκδοςθσ παραςτατικοφ εκπροςϊπθςθσ. Συγκεκριμζνα: 
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2.3.5.1. Για Θμεδαπά νομικά πρόςωπα με τθ μορφι Ανωνφμου Εταιρείασ (Α.Ε.) ι Εταιρείασ 

Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.): 

 Σφςταςθ τθσ εταιρείασ κακϊσ και όλων των τροποποιιςεων (όπωσ ΦΕΚ ι Βεβαίωςθ/Ριςτοποιθτικό 

ΓΕΜΘ) 

 Εκπροςϊπθςθ τθσ εταιρίασ (όπωσ ΦΕΚ ι Βεβαίωςθ/Ριςτοποιθτικό ΓΕΜΘ) 

 Ρρόςφατο κωδικοποιθμζνο καταςτατικό, κεωρθμζνο από τθν αρμόδια αρχι. 

 Βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ, από τθν οποία να 

προκφπτουν οι τυχόν μεταβολζσ, που ζχουν επζλκει ςτο νομικό πρόςωπο και τα όργανα διοίκθςθσ 

αυτοφ. 

 

2.3.5.2. Για Θμεδαπά νομικά πρόςωπα με τθ μορφι προςωπικισ εταιρείασ (Ο.Ε ι Ε.Ε ι Λ.Κ.Ε): 

 Επίςθμο αντίγραφο ι επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο του ςυμφωνθτικοφ ςφςταςθσ τθσ εταιρείασ και 

όλων των τροποποιιςεων αυτοφ, κακϊσ και του τελευταίου ςε ιςχφ καταςτατικοφ τθσ εταιρίασ. 

 Ριςτοποιθτικό περί  μεταβολϊν τθσ εταιρείασ από τθν αρμόδια αρχι 

 

2.3.5.3. Για Αλλοδαπά νομικά πρόςωπα: 

Ανάλογα με τθ μορφι τουσ, αντίςτοιχα νομιμοποιθτικά ζγγραφα και πιςτοποιθτικά με αυτά που 

αναφζρονται ανωτζρω ςτισ παραγράφουσ 2Α ι 2Β, τα οποία προβλζπονται από το δίκαιο τθσ χϊρασ τθσ 

ζδρασ ι λειτουργίασ τουσ και από τα οποία αποδεικνφεται θ νόμιμθ ςφςταςθ και λειτουργία τουσ, θ 

εγγραφι ςτα προβλεπόμενα μθτρϊα εταιριϊν και το τελευταίο ςε ιςχφ καταςτατικό, και οι λοιπζσ 

πλθροφορίεσ και ςτοιχεία, που ηθτοφνται ανωτζρω για τουσ θμεδαποφσ. Σε περίπτωςθ που θ χϊρα 

προζλευςθσ δεν εκδίδει κάποιο αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του 

νόμιμου εκπροςϊπου του υποψθφίου, από τθν οποία προκφπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται τζτοιο 

πιςτοποιθτικό, και (β) ο Υποψιφιοσ πλθροί το ςχετικό νομιμοποιθτικό όρο. 

 

2.3.5.4.  τθν περίπτωςθ Ζνωςθσ Οικονομικϊν φορζων, όπου υποβάλλουν κοινι προςφορά, τα 

παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά υποβάλλονται για κάκε οικονομικό φορζα που 

ςυμμετζχει ςτθν Ζνωςθ. 

 

Γενικά τονίηεται ότι ωσ προσ τισ θμερομθνίεσ ζκδοςθσ των ωσ άνω αποδεικτικϊν μζςων 

(δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 43 του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52 Α) 

Επιςθμαίνεται ότι ςτθν περίπτωςθ που δεν είναι δυνατι θ προςκόμιςθ (όλων) των ανωτζρω 

δικαιολογθτικϊν εντόσ τριϊν (3) θμερϊν κα γίνει αποδεκτι ςε αντικατάςταςθ των απαιτοφμενων, ανά 
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περίπτωςθ, δικαιολογθτικϊν του άρκρου 80 του ν. 4412/2016 μόνο Τπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 8 

του ν. 1599/1986 (Αϋ75) ι θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ μζςω τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Πφλθσ τθσ 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του άρκρου52 του ν. 4635/2019 (Αϋ 167), που προβλζπεται ςτο εικοςτό ζβδομο 

άρκρο τθσ από 20.3.2020 Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (Αϋ 68), τθσ αυτι κυρϊκθκε με το άρκρο 1 

του ν. 4683/2020 (Αϋ83),προκειμζνου να εκδοκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ και να 

ςυναφκεί θ ςφμβαςθ. τθν υποβαλλόμενθ υπεφκυνθ διλωςθ δθλϊνονται από τον επιλεγζντα 

ανάδοχο ότι: α) δεν ςυντρζχει κανζνα νόμιμο κϊλυμα ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία, β) εξακολουκεί 

να πλθροί όλα τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ που προβλζπονται ςτθν οικεία διακιρυξθ και γ) 

υποχρεοφται να προςκομίςει τα νομίμωσ προβλεπόμενα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ 

εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. (ΠΝΠ 84/13.04.2020) 

 

ε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ, ςτο χρονικό διάςτθμα, που προβλζπεται ςτθν παράγραφο 1 του 

άρκρου τεςςαρακοςτοφ πρϊτου τθσ Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου Αϋ84/13-04-2020, δεν 

προςκομίςει τα προβλεπόμενα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ, τότε κθρφςςεται ζκπτωτοσ 

και  παρακρατείται θ εγγυθτικι καλισ εκτζλεςθσ. 

2.4. Διευκρινίςεισ που δίνονται από τουσ προςφζροντεσ οποτεδιποτε μετά τθν λιξθ χρόνου κατάκεςθσ 

των προςφορϊν τουσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

2.5. Διευκρινίςεισ δίδονται μόνο όταν ηθτοφνται από ςυλλογικό όργανο, είτε ενϊπιον του είτε φςτερα 

από ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ μετά από ςχετικι γνωμοδότθςθ του ςυλλογικοφ οργάνου. Σθμειϊνεται ότι, 

από τισ διευκρινίςεισ που δίδονται ςφμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ που 

αναφζρονται ςτα ςθμεία που ηθτικθκαν. 

2.6. Ρζραν τθσ κφριασ προςφοράσ δεν γίνονται δεκτζσ αντιπροςφορζσ ι εναλλακτικζσ προςφορζσ 

2.7. Οι Υποψιφιοι Ανάδοχοι δεν ζχουν δικαίωμα να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ ι μζροσ τθσ μετά 

τθν κατάκεςι τθσ. Σε περίπτωςθ που θ προςφορά ι μζροσ τθσ αποςυρκεί, ο διαγωνιηόμενοσ υπόκειται ςε 

κυρϊςεισ και ειδικότερα ζκπτωςθ και απϊλεια κάκε δικαιϊματοσ για κατακφρωςθ 

 

3. ΡΘΣΡΑ ΘΘΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ 

3.1. Απορρίπτονται προςφορζσ επιχειριςεων (καταςκευαςτικϊν ι εμπορικϊν) που κατά παράβαςθ 

των Άρκρων 138 και 182 τθσ Διεκνοφσ Σφμβαςθσ Εργαςίασ απαςχολοφν ι εκμεταλλεφονται ανθλίκουσ 

κάτω των 15 ετϊν. 

3.2. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ τθρεί τισ 

υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 

εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
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ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 

απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Α' του Ν. 4412/2016. 

4 .  Ε Γ Γ Τ Θ  Ε Ι   

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται από πιςτωτικά ι χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ 

επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 

(Αϋ13), που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα 

κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, 

να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν 

και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ 

με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι  

μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ 

εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 

εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 

τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό 

που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα 

υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε 

μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ 

παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ 

αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ 

ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον 

χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το 

ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου 

προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, 

τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 

τθν εγκυρότθτά τουσ. 
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4.1. Εγγυθτικι Επιςτολι υμμετοχισ  

Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό ΔΕΝ απαιτείται για τον παρόντα Διαγωνιςμό. 

4.2  Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ  

Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ φμβαςθσ, οι προμθκευτζσ είναι υποχρεωμζνοι να 

κατακζτουν εγγυθτικι επιςτολι που να καλφπτει το 5% τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ να 

υπολογίηεται ο Φ.Π.Α, εφόςον το φψοσ τθσ φμβαςθσ υπερβαίνει το ποςό των 20.000,00€ χωρίσ 

ΦΠΑ. 

-Επιςθμαίνεται ότι ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ τθσ προσ υπογραφι 

ςφμβαςθσ πρζπει να ζχει χρόνο λιξθσ τουλάχιςτον τριϊν (3) μθνϊν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ 

ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ. 

 

Οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να προβλζπουν ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τουσ το 

οφειλόμενο ποςό υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου και κα πρζπει να είναι ςφμφωνεσ 

με τα ςυνθμμζνα υποδείγματα. 

 

Μετά τθν αποδζςμευςθ τθσ εγγυθτικισ καλισ εκτζλεςθσ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να κατακζςει 

εγγυθτικι επιςτολι καλισ λειτουργίασ ίςθ με το 2,5% τθσ ςυμβατικισ αξίασ αυτοφ χωρίσ ΦΡΑ, ιτοι €,

ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ οποίασ κα είναι μεγαλφτεροσ κατά τρεισ (3) μινεσ τουλάχιςτον από τον ςυμβατικό 

χρόνο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ των μθχανθμάτων. 

 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 

τθν εγκυρότθτά τουσ. 

Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 72 του Ν. 4412/2016. 

 

 

5. ΣΙΜΕ 

5.1. Οι τιμζσ κα πρζπει να δίδονται ςε ΕΤΡΩ κα αναγράφονται δε ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ. 

Οι τιμζσ κα δίδονται ωσ εξισ: 

5.1.1.1 Σιμι ανά είδοσ με κρατιςεισ μθ ςυμπ/νου Φ.Π.Α. 

5.1.1.2. Ποςοςτό Φ.Π.Α. επί τοισ %, ςτο οποίο υπάγεται το είδοσ (ε περίπτωςθ που 

αναφζρεται εςφαλμζνοσ Φ. Π. Α. αυτόσ κα διορκϊνεται από τθν Τπθρεςία).  

Θ τιμι με κρατιςεισ χωρίσ Φ .Π. Α. κα λαμβάνεται για τθν ςφγκριςθ των προςφορϊν.  
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5.1.1.3. υνολικι Σιμι με κρατιςεισ μθ ςυμπ/νου ΦΠΑ, ωσ άκροιςμα των επιμζρουσ 

ποςοτιτων και τιμϊν των ειδϊν και υνολικι Σιμι με κρατιςεισ ςυμπ/νου ΦΠΑ 

θμειϊνεται ότι: 

 Στουσ οικονομικοφσ φορείσ δίνεται θ δυνατότθτα να κατακζςουν προςφορά για μζροσ τθσ ηθτοφμενθσ 

ποςότθτασ. 

 Θ κατακφρωςθ τθσ προμικειασ κα γίνει, ανά είδοσ, και - ςτθν περίπτωςθ όπου δεν καλφπτεται όλθ θ 

ποςότθτα από ζνα μειοδότθ- ςε όςουσ μειοδότεσ απαιτθκεί προκειμζνου να ςυμπλθρωκεί θ ςυνολικι 

ηθτοφμενθ ποςότθτα. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, ςτον μειοδότθ με τθν μεγαλφτερθ τιμι κα κατακυρωκεί όςθ 

ποςότθτα απαιτείται για να ςυμπλθρωκεί θ ςυνολικι ποςότθτα. 

 

Ρροςφορζσ που δεν δίνουν τισ τιμζσ ςε ΕΥΩ ι που κακορίηουν ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα κα 

απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

5.2. Θ αναγραφι τθσ τιμισ ςε ΕΥΩ, μπορεί να γίνεται με δφο ι και περιςςότερα δεκαδικά ψθφία 

(άνευ ορίου), εφόςον χρθςιμοποιείται ςε ενδιάμεςουσ υπολογιςμοφσ. Το γενικό ςφνολο 

ςτρογγυλοποιείται ςε δυο δεκαδικά ψθφία, προσ τα άνω εάν τo τρίτο δεκαδικό ψθφίο είναι ίςο ι 

μεγαλφτερο του πζντε και προσ τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πζντε. 

5.3. Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με  ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, θ 

προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

5.4. Προςφορζσ που κα κζτουν όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

5.5. Εάν ςτο διαγωνιςμό οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι υπερβολικά χαμθλζσ κα εξετάηονται 

λεπτομερϊσ οι προςφορζσ πριν τθν ζκδοςθ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Για τον ςκοπό αυτό κα ηθτθκοφν 

από τον προςφζροντα να παραςχεκοφν εγγράφωσ οι αναγκαίεσ διευκρινίςεισ ςχετικά με τον οικονομικό 

χαρακτιρα τθσ διαδικαςίασ, όπωσ αυτά ορίηονται και ςτα αρ. 88-89 του Ν.4412/2016. 

5.6. Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία απαραίτθτα για 

τθν τεκμθρίωςθ των προςφερομζνων τιμϊν, οι δε προμθκευτζσ υποχρεοφνται να παρζχουν αυτά. 

5.7. Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα τθσ μθ κατακφρωςθσ – ςυμβαςιοποίθςθσ και απορρόφθςθσ 

μζρουσ ι του ςυνόλου τθσ ηθτοφμενθσ από τθν πρόςκλθςθ ποςότθτασ των ειδϊν. 

 

6. Προςυμβατικόσ ζλεγχοσ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, όλθ θ 

διαδικαςία του Διαγωνιςμοφ κα αποςταλεί για ζλεγχο και διατφπωςθ ςφμφωνθσ γνϊμθσ ςτο Ελεγκτικό 

Συνζδριο ςφμφωνα με το Ν 4700/2020 εφόςον απαιτείται. 
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7. ΚΑΣΑΡΣΙΘ ΤΜΒΑΘ  

Κατόπιν τθσ διατφπωςθσ ςφμφωνθσ γνϊμθσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο εφόςον απαιτείται, θ ςφμβαςθ 

πρζπει να υπογραφεί μζςα ςε τρείσ (3) θμζρεσ από τθν ανακοίνωςθ ςτον ενδιαφερόμενο τθσ 

κατακυρωτικισ απόφαςθσ. 

 

8. ΧΡΟΝΟ ΙΧΤΟ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

Ο χρόνοσ διάρκειασ τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε τριάντα θμζρεσ από τθν υπογραφι αυτισ. 

 

9. ΕΚΣΕΛΕΘ ΤΜΒΑΘ, ΧΡΟΝΟ-ΣΡΟΠΟ ΠΛΘΡΩΜΘ 

Θ εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ διζπεται ςυμπλθρωματικά από τισ διατάξεισ του ν. 4412/2016, από τισ 

διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται ςτο άρκρο 133 του ν. 4412/2016, ςε 

αμφότερεσ δε τισ περιπτϊςεισ εφόςον θ εν λόγω εφαρμογι διατάξεων δεν ζρχεται ςε αντίκεςθ με τα όςα 

ρθτϊσ κεςπίηονται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ. 

Ωσ προσ τον τρόπο πλθρωμισ και τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθν πλθρωμι του αναδόχου ιςχφουν 

τα οριηόμενα ςτο αρ. 200 του Ν. 4412/2016. 

 

10. ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΕ ΠΡΟΦΤΓΕ 

Ενςτάςεισ - προςφυγζσ υποβάλλονται για τουσ λόγουσ και με τθν διαδικαςία που προβλζπεται από το 

άρκρο 127 του Ν. 4412/2016. 

 

11. ΜΑΣΑΙΩΘ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ μετά από Απόφαςθ του Κε.Σ.Υ.Ρε. ι μετά από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. 

Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, 

μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει 

ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το 

ςφάλμα ι θ παράλειψθ. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 106 του Ν.4412. 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Γϋ 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ ΣΘΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΦΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ 

ΑΠΟΨΘ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΕΙ ΣΙΜΘ 

Ππωσ ςτο άρκρο 86, παράγρ. 2, του Ν. 4412/2016 για τθν επιλογι τθσ προςφοράσ με τθν πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ, αξιολογοφνται μόνο οι προςφορζσ 

που είναι αποδεκτζσ, ςφμφωνα με τουσ κακοριηόμενουσ ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ 

διακιρυξθσ. 

 

 
ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ  Δϋ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΚΤΡΩΕΙ Ε ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ 

Εκτόσ από τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτον Ν. 4412/2016, ο προμθκευτισ κα βαρφνεται και για κάκε 

ηθμιά που τυχόν κα προκφψει, ςτθν υπθρεςία κλπ από τθ μθ εκτζλεςθ ι κακι εκτζλεςθ τθσ ςχετικισ 

ςφμβαςθσ. 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ  Εϋ 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ 

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Λδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΛΑΛΟ ΤΑΜΕΛΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - 

ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ ΚΑΛ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  

Θμερομθνία ζκδοςθσ    …………………………….. 
Ρροσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα

1
)................................. 

(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα)
2
................................ 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ
3
. 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι 
του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ευρϊ………………………………………………………………

4
  , υπζρ 

του:  
(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ (διεφκυνςθ) 
.......................………………………………….., ι 
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) 
.......................………………………………….. ι 
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 
α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 
β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 
γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................. (ςυμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ 
ζνωςθσ / κοινοπραξίασ) 
ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ 
μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, 
για τθν καλι εκτζλεςθ του/ων τμιματοσ/των ..

5
/ τθσ υπ αρικ ..... ςφμβαςθσ “(τίτλος σύμβασης)”, ςφμφωνα με τθν 

(αρικμό/θμερομθνία) ........................ Διακιρυξθ / Ρρόςκλθςθ / Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ 
6 

........................... 
τθσ/του (Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ φορζα). 
Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ, 
αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε ....….    θμζρεσ

7 
από τθν απλι 

ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ............... (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ

8
)   ι  μζχρισ ότου 

αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ 
απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.  
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. 
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ 
παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε

9
. 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 

  

                                                 
1
  Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

2
  Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

3
  Ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Στο ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΡΑ. 

4
  Ππωσ υποςθμείωςθ 3. 

5
  Εφόςον αφορά ανάκεςθ ςε τμιματα ςυμπλθρϊνεται ο α/α του/ων τμιματοσ/των για τα οποία υπογράφεται θ 

ςχετικι ςφμβαςθ. 
6
  Συνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν / υπθρεςιϊν 

7
  Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.  

8
 Ο ρξόλνο ηζρύνο ηεο εγγύεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξνο από ηνλ ζπκβαηηθό ρξόλν θόξηωζεο ή παξάδνζεο, θαηά ηνλ 

ρξόλν πνπ κε βάζε ηε ζύκβαζε ν αγνξαζηήο ππνρξενύηαη λα παξαιάβεη ηα πιηθά πιένλ δύν (2) κήλεο ή κεγαιύηεξνο εθόζνλ 

απηό νξίδεηαη από ηε δηαθήξπμε.  
9
  Ο θαζνξηζκόο αλωηάηνπ νξίνπ έθδνζεο ηωλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ από ηηο ηξάπεδεο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηελ Ειιάδα 

ζεζκνζεηήζεθε κε ηελ ππ'αξηζ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ, κε 

ηελ νπνία θαη θαηέζηε ππνρξεωηηθή θαη ε αλαγξαθή ηεο ζρεηηθήο ππεύζπλεο δήιωζεο ζηελ εγγπεηηθή επηζηνιή. 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ  Σϋ 

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  

 
ΜΘΧΑΝΘΜΑ ΤΠΟΘΕΡΜΙΑ/ ΤΠΕΡΘΕΡΜΙΑ (Σεμ. 1) 

1. Να χρθςιμοποιεί ωσ μζςο κζρμανςθσ/ψφξθσ αποςταγμζνο νερό. 

2. Να ςυνδζεται με τουλάχιςτον δφο (2) ςτρϊματα νεροφ για : Να επιτρζπει τθ κζρμανςθ πάνω και 
κάτω από τον αςκενι όπου αυτό απαιτείται. Να διακζτει ςυνδζςμουσ γριγορθσ ςφνδεςθσ – αποςφνδεςθσ 
κουβερτϊν. 
3. Να εξαςφαλίηει υψθλι κυκλοφορία νεροφ 130 l/h τουλάχιςτον. 

4. Να διακζτει ιςχφ κζρμανςθσ 800 watts τουλάχιςτον για ταχεία και αποτελεςματικι κεραπεία 
5. Θ ταχφτθτα ψφξθσ του νεροφ να είναι (5°C/min) ενϊ θ ταχφτθτα κζρμανςθσ να είναι 

(3°C/min) τουλάχιςτον. 

6. Θ επιλογι επικυμθτισ κερμοκραςίασ αςκενοφσ να επιτυγχάνεται με τουσ παρακάτω τρόπουσ: 
α. Να διακζτει ρφκμιςθ Ρρο-επιλεγμζνθσ μεταβλθτισ και Επιλογι Ρρογραμματιηόμενθσ Μεταβλθτισ τθσ 
Διαβάκμιςθσ τθσ κερμοκραςίασ τόςο ςτθν Κζρμανςθ όςο και ςτθν Ψφξθ αςκενϊν για τον ταχφτερο και 
πλθρζςτερο ζλεγχο τθσ κερμορφκμιςθσ του αςκενοφσ (ταχφτατα, ι βακμιαία) 

β. Να διακζτει Διαβάκμιςθ Κερμοκραςίασ (gradient setting) δίνοντασ τθ δυνατότθτα αναπροςαρμογισ τθσ 
διαβάκμιςθσ τθσ κερμοκραςίασ τθσ κερμορφκμιςθσ ςτουσ 5°C εάν δεν ζχουμε τθν επικυμθτι κερμοκραςία εντόσ 
30 λεπτϊν. Το μθχάνθμα να ςυνεχίηει να παρακολουκεί και να αναπροςαρμόηει τθ κερμοκραςία κάκε 30 
περίπου λεπτά ζωσ ότου επιτευχκεί θ επικυμθτι για τον αςκενι κερμοκραςία. 

γ. Να διακζτει 3 τρόπουσ λειτουργίασ: α) με επιλογι επικυμθτισ κερμοκραςίασ ςτον αςκενι (automatic), β) με 
επιλογι επικυμθτισ κερμοκραςίασ ςτο ςτρϊμα/κουβζρτα (manual) , γ) παρακολοφκθςθ κερμοκραςίασ 
αςκενοφσ (monitor), 

δ. Εφροσ κερμοκραςίασ νεροφ (manual mode) τουλάχιςτον: 5ο – 40ο C 

ε. Εφροσ κερμοκραςίασ αςκενοφσ (automatic mode): 30ο – 40ο C 

ςτ. Θ επιλογι κερμοκραςίασ και ο ζλεγχοσ αυτισ να είναι υψθλισ ακρίβειασ –επιλογι με βιμα προόδου α) 0,5ο C 
για το νερό, β) 0,1ο C για τον αςκενι - αποκλίςεισ μικρότερεσ < +/- 0,6o C για το Νερό, και < +/- 0,3ο για τον 
αςκενι. 

7. Θ ςυςκευι να φζρει μικροεπεξεργαςτι για τον ζλεγχο των λειτουργιϊν τθσ. 

8. Να φζρει μθχανιςμοφσ αςφαλείασ και οπτικοακουςτικοφσ ςυναγερμοφσ για : 

a. Υπερκζρμανςθ 

b. Υποκζρμανςθ 

c. Χαμθλι Στάκμθ Νεροφ 

d. Ελαττωματικό Αιςκθτιρα κερμοκραςίασ Νεροφ 

e. Ελαττωματικό Αιςκθτιρα κερμοκραςίασ Αςκενοφσ 

f. Ρτϊςθ Τάςθσ Δικτφου 

9. Να διακζτει δφο (2) δεξαμενζσ ι μία διπλι νεροφ για κζρμανςθ και ψφξθ αντίςτοιχα. 

10. Να φζρει οπτικι ζνδειξθ οισ Νεροφ. 

11. Να φζρει χειριςτιριο αφισ, οκόνθ (status display) και οκόνεσ LED για : • επικυμθτι κερμοκραςία • 
κερμοκραςία Νεροφ • κερμοκραςία αςκενοφσ 
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12. Πλα τα ςτοιχεία του ςυςτιματοσ κυκλοφορίασ νεροφ να είναι από υλικά που δεν διαβρϊνονται. 
13. Να είναι τροχιλατθ. 

14. Να ςυνοδεφεται από ζναν (1) ςυνδετικό ςωλινα κουβερτϊν πολλαπλϊν χριςεων μικουσ 270cm, με 
ςυνδετικά ταχείασ και αςφαλοφσ ςφνδεςθσ με χρωματικι κωδικοποίθςθ. Eνα (1) ςτρϊματα νεροφ 
κζρμανςθσ/ψφξθσ αςκενϊν διαςτάςεων περίπου (152Χ61cm) πολλαπλϊν χριςεων. 
15. Να λειτουργεί με ρεφμα τάςθσ 220-240 V. 

16. Να παρζχεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 2 ετϊν. 

17. Να παρζχεται τεχνικι υποςτιριξθ και επάρκεια ανταλλακτικϊν για 10 ζτθ. 

18. Να κατατεκοφν πιςτοποιθτικά εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ των εταιρειϊν από τον καταςκευαςτι 
διανομζα. 
19. Με τθν παράδοςθ του μθχανιματοσ να παραδοκοφν εγχειρίδια χριςθσ και ςυντιρθςθσ (Ελλθνικά ι 
Αγγλικά). 
20. Να φζρει πιςτοποιθτικά ΛSO και CE MARK. 

21. Ο διανομζασ να φζρει πιςτοποίθςθ διακίνθςθσ Λατροτεχνολογικϊν Ρροϊόντων και ISO Ροιότθτοσ. 

ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΒΘΜΑΣΟΔΟΣΘ 

Διπλοεςτιακόσ εξωτερικόσ/προςωρινόσ βθματοδότθσ (Σεμ. 2) 

1. Να είναι μικρϊν διαςτάςεων (να αναφζρονται), μικροφ βάρουσ (<700 γρ) και να λειτουργεί με 2 
ξθρζσ μπαταρίεσ χαμθλοφ κόςτουσ (τφπου ΑΑ, 1.5V), θ διάρκεια τθσ οποίων, να είναι τουλάχιςτον 7 μζρεσ 
ςυνεχοφσ λειτουργίασ ςτα nominal settings του βθματοδότθ. 
2. Να δζχεται όλων των τφπων τα θλεκτρόδια προςωρινισ βθματοδότθςθσ που κυκλοφοροφν ςτο 
εμπόριο. 
3. Να διακζτει οπτικι ζνδειξθ για τθν αντικατάςταςθ τθσ μπαταρίασ. 

4. Οι τρόποι βθματοδότθςθσ να είναι: DDD,DDI,DOO,AAI,AOO,WI,VOO. 

5. Σε περίπτωςθ επείγουςασ αλλαγισ τθσ μπαταρίασ, ενϊ ο βθματοδότθσ βρίςκεται ςε λειτουργία, να 
ςυνεχίηεται κανονικά θ λειτουργία του βθματοδότθ για 30 (τριάντα) δευτερόλεπτα τουλάχιςτον ςτα nominal 
settings του βθματοδότθ. 
6. Να διακζτει οπτικι ζνδειξθ με LED για κάκε παλμό βθματοδότθςθσ (PACE) και αίςκθςθσ(SENSE) 
χωριςτά με διαφορετικζσ ενδείξεισ. 

7. Κα εκτιμθκεί θ φπαρξθ χειροκίνθτου και αυτόματου κλειδϊματοσ (φςτερα από διάςτθμα 1 λεπτοφ 
περίπου), όλων των πλικτρων ρφκμιςθσ των παραμζτρων βθματοδότθςθσ, ωςτε να αποτρζπει τθν αλλαγι των 
παραμζτρων λειτουργίασ του από λάκοσ χειριςμό. Επίςθσ να παρζχεται ςχετικι ζνδειξθ ςτθν ςυςκευι. 
8. Να μπορεί να βθματοδοτιςει (Base Pacing Rate) απο 30 μζχρι τουλάχιςτον 200 παλμοφσ ανα λεπτό 
(ppm). 
9. Να διακζτει λειτουργία γριγορθσ κολπικισ βθματοδότθςθσ (Rapid Atrial Pacing Rate)περίπου από 
80-800 παλμοφσ ανά λεπτό (ppm ). 

10. Να διακζτει δυνατότθτα ρφκμιςθσ ζνταςθσ παλμοφ εξόδου (OUTPUT AMPLITUDE) για τον κόλπο 
(ATRIAL) απο 0.1 ζωσ 20 mA. 
11. Να διακζτει δυνατότθτα ρφκμιςθσ ζνταςθσ παλμοφ εξόδου (OUTPUT AMPLITUDE) για τθν κοιλία 
(VENTRICULAR) απο 0.1 ζωσ 25 mA. 
12. Να διακζτει πλάτοσ παλμοφ εξόδου (PULSE WIDTH) για τον κόλπο (ATRIAL) 1.0 ms. 

13. Να διακζτει πλάτοσ παλμοφ εξόδου (PULSE WIDTH) για τθν κοιλία (VENTRICULAR) 1.5 ms 

14. Να διακζτει ρυκμιηόμενθ ευαιςκθςία για τον κόλπο (ATRIAL SENSITIVITY) από 0.4 - 10 mV. 

15. Να διακζτει ρυκμιηόμενθ ευαιςκθςία για τθν κοιλία (VENTRICULAR SENSITIVITY) από 0.8 - 20 mV 
16. Το κολποκοιλιακό διάςτθμα (AV INTERVAL) να κυμαίνεται από 20-300 msec. 

17. Θ ανερζκιςτθ περίοδοσ του κόλπου (ATRIAL REFRACTORY PERIOD) να κυμαίνεται μεταξφ150 και 500 
msec. 

18. Να δίδεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για τουλάχιςτον 1 (ζνα) ζτοσ και διαςφάλιςθ παροχισ 
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τεχνικισ υποςτιριξθσ για τουλάχιςτον 5 (πζντε) ζτθ. 

19. Να ςυνοδεφεται από εγχειρίδια χριςθσ και επιςκευισ-ςυντιρθςθσ ςτθν ελλθνικι και αγγλικι 
γλϊςςα. 
20. Θ εταιρεία υποχρεοφται να παρζχει εκπαίδευςθ ςτθν λειτουργία τθσ ςυςκευισ ςτουσ χριςτεσ. 
21.  

ΤΚΕΤΕ ΜΕΣΡΘΘ ΚΑΡΔΙΑΚΘ ΠΑΡΟΧΘ ΚΛΑΙΚΘ ΚΑΙ ΝΕΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΑΝΑΙΜΑΚΣΑ) 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΚΕΤΘ ΜΕΣΡΘΘ ΚΑΡΔΙΑΚΘ ΠΑΡΟΧΘ (Σεμ. 2) 

1. Το ςφςτθμα ενδοαορτικισ αντλίασ πρζπει να είναι ςφγχρονθσ και προθγμζνθσ τεχνολογίασ με 

αποδεδειγμζνθ αξιοπιςτία και απόδοςθ, ιςχυρι κλινικι υποςτιριξθ και εφκολθ αυτοματοποιθμζνθ λειτουργία. 

2. Να είναι ςφγχρονου εργονομικοφ ςχεδιαςμοφ, μικρϊν διαςτάςεων, ελαφροφ βάρουσ, μετακινοφμενο 

με ευκολία χωρίσ ανάγκθ αποςφνδεςθσ του αςκενοφσ ςε περίπτωςθ επίγειασ διακομιδισ ι αεροδιακομιδισ. 

3. Θ ζναρξθ λειτουργίασ τθσ αντλίασ να γίνεται ταχφτθτα με το πάτθμα ενόσ κουμπιοφ, χωρίσ να 

απαιτοφνται προκαταρκτικζσ και χρονοβόρεσ διαδικαςίεσ.(άνοιγμα αντλίασ-ςφνδεςθ αςκενοφσ-υποβοικθςθ) 

4. Οι χρόνοι πλιρωςθσ και κζνωςθσ του μπαλονιοφ πρζπει να είναι ταχείσ για τθν βζλτιςτθ υποςτιριξθ 

του αςκενοφσ. 

5. Να ζχει τθν δυνατότθτα : 

6. α) αυτόματθσ λειτουργίασ βαςιςμζνεσ ςε οπτικζσ ίνεσ όπου το ςφςτθμα να κζτει τα ςωςτά χρονικά 

ςθμεία πλιρωςθσ- κζνωςθσ του μπαλονιοφ τθσ αντλίασ (χρονιςμόσ μπαλονιοφ), να επιλζγει τθν καλφτερθ 

απαγωγι θλεκτροκαρδιογραφιματοσ και αρτθριακισ πίεςθσ και να αναγνωρίηει τισ αρρυκμίεσ 

β) χειροκίνθτθσ λειτουργίασ, όπου ο χειριςτισ να μπορεί να επιλζγει τον τφπο πυροδότθςθσ (trigger), τθν 

θλεκτροκαρδιογραφικι απαγωγι, τον χρόνο πλιρωςθσ- κζνωςθσ του μπαλονιοφ και τον περιεχόμενο όγκο του 

μπαλονιοφ τθσ αντλίασ. 

7. Ο χορθγοφμενοσ όγκοσ κατά τθν αυτόματθ λειτουργία να ρυκμίηεται αυτόματα ενϊ κατά τθν 

λειτουργία από χειριςτι οι αλλαγζσ του όγκου να μποροφν να γίνονται κλιμακωτά, ακόμθ και ανά 0.5cc και με 

τθν αντλία ςε λειτουργία. 

8. Να λειτουργεί με παροχι θλεκτρικοφ ρεφματοσ 220 Volts κακϊσ και με επαναφορτιηόμενθ μπαταρία 

με ςυνολικι διάρκεια λειτουργίασ τουσ ςε μζγιςτθ φόρτιςθ να μθν είναι μικρότεροσ από μιάμιςθ ϊρα και ο 

χρόνοσ επαναφορτίςεωσ από πλιρθ εκφόρτιςθ να μθν είναι μεγαλφτεροσ από οκτω ϊρεσ. Να μεταπίπτει δε 

αυτόματα από τθν λειτουργία ρεφματοσ ςτθν λειτουργία μπαταρίασ χωρίσ διακοπι τθσ λειτουργίασ τθσ. 

9. Να λειτουργεί με αζριο Ιλιο ςε φιάλθ (οβίδα), θ οποία αφαιρείται και να επαναπλθρϊνεται εφκολα. 

Θ παράδοςθ του μθχανθματοσ απο τθν εταιρεία κα πρεπει να ςυνοδεφεται με τρεισ πλιρεισ επαναγεμιηόμενεσ 

φιάλεσ. 

10. Να διακζτει τουλάχιςτον τρία πρωτόκολλα αναλογίασ μθχανικισ υποβοικθςθσ (1:1, 1:2, 1:4) για 

βακμιαία απόςυρςθ τθσ υποβοικθςθσ, ενϊ φπαρξθ επιπρόςκετων αναλογίων καρδιακισ υποβοικθςθσ κα 

εκτιμθκεί ςαν ςθμαντικό πλεονζκτθμα τθσ αντλίασ. 

11. Να διακζτει ςυναγερμοφσ για τθν καρδιακι ςυχνότθτα, τθν αρτθριακι πίεςθ και για κάκε πρόβλθμα 

λειτουργίασ όπωσ π.χ. απουςία πυροδότθςθσ (trigger), διαρροι αερίου, 

12. Να διακζτει αλγόρικμουσ αυτόματθσ ανίχνευςθσ και πυροδότθςθσ με βάςθ το 

θλεκτροκαρδιογράφθμα (τουλάχιςτον τριϊν απαγωγϊν), τθν αρτθριακι πίεςθ, τθν παρουςία βθματοδοτικοφ 

ρυκμοφ (κολπικοφ, κοιλιακοφ), τθν παρουςία κολπικισ μαρμαρυγισ και άλλων διαταραχϊν του καρδιακοφ 

ρυκμοφ και να διακζτει ιδία δυνατότθτα πυροδότθςθσ από 40 ζωσ 120 παλμοφσ/λεπτό, ζτςι ϊςτε να μθν 

διακόπτεται θ λειτουργία τθσ αντλίασ και να επιτυγχάνεται θ μζγιςτθ και ςυνεχισ μθχανικι υποβοικθςθ του 

αςκενοφσ ακόμα και κατά τθν διάρκεια αρρυκμιϊν, απϊλειασ του θλεκτροκαρδιογραφιματοσ ι /και τθσ 

αρτθριακισ πίεςθσ. 

13. Να διακζτει πλιρωσ αυτοματοποιθμζνθ λειτουργία επιλογισ ιδανικοφ ςκανδαλιςμοφ (triggering) μεταξφ 
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ΘΚΓ και πίεςθσ κακϊσ επίςθσ και δυνατότθτα αυτόματθσ εναλλαγισ μεταξφ τουσ (όταν χάνεται μια απαγωγι ι 

δεν είναι διακζςιμθ λόγω μετακινιςεωσ του αςκενοφσ), για τθν τζλεια παρακολοφκθςθ υποβοικθςθ του 

αςκενοφσ. 

14. Να διακζτει ζγχρωμθ οκόνθ τελευταίασ τεχνολογίασ αφισ χειριςμοφ (touch screen) πραγματικοφ χρόνου 

παρακολοφκθςθσ παραμζτρων, υψθλισ ανάλυςθσ και ευκρίνειασ μεγάλων διαςτάςεων και να απεικονίηονται ςε 

αυτιν ό\ παρακάτω παράμετροι: 

α) τριϊν κυματομορφϊν όπωσ τθσ θλεκτροκαρδιογραφικισ απαγωγισ, τθσ αρτθριακισ πίεςθσ και τθσ πίεςθσ του 

αερίου υποβοικθςθσ μπαλονιοφ 

β) αρικμθτικϊν δεδομζνων, όπωσ θμερομθνία, ϊρα, καρδιακι ςυχνότθτα, αρτθριακι πίεςθ, ςυςτολικι, 

διαςτολικι, μζςθ πίεςθ, εφροσ πίεςθσ, θ πίεςθ υποβοικθςθσ (Augmentation), θ επιλεγμζνθ λειτουργία 

ςκανδαλιςμοφ (triggering), θ επιλεχκείςα απαγωγι, επίπεδα πίεςθσ δεξαμενισ Ιλιου, κατάςταςθ φόρτιςθσ 

μπαταρίασ, τφποσ λειτουργίασ (αυτόματοσ ι μθ), αναλογία καρδιακισ υποβοικθςθσ, χρονικζσ ενδείξεισ 

πλθρϊςεωσ-κενϊςεωσ του μπαλονιοφ, όγκοσ του μπαλονιοφ. 

γ) κατάςταςθ ςυναγερμϊν, με δυνατότθτα αποκικευςθσ και εμφάνιςθσ του ιςτορικοφ τουσ. 

15. Θ οκόνθ πρζπει: 

α) Να φζρει τθ δυνατότθτα κλειδϊματοσ, για αποφυγι μθ θκελθμζνθσ ενεργοποίθςθσ πλικτρου, 

β) Να ζχει δυνατότθτα προςωρινισ ακινθτοποίθςθσ των απεικονιηομζνων κυματομορφϊν και λοιπϊν 

δεδομζνων, να διακζτει πρόγραμμα βοικειασ, αναλφςεωσ δεδομζνων, αυτόματων αιμοδυναμικϊν 

υπολογιςμϊν, διαγνϊςεωσ και λφςεωσ προβλιματοσ λειτουργίασ. 

γ) Να είναι αναδιπλοφμενθ, περιςτρεφόμενθ και να μπορεί να αποςπάται από το υπόλοιπο ςφςτθμα τθσ 

ενδοαορτικισ αντλίάσ; παρζχοντασ τθ δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ πραγματικοφ χρόνου των δεδομζνων τθσ ςε 

απόςταςθ από τθν αντλία. 

16. Το ςφςτθμα πρζπει να διακζτει καταγραφικό για αυτόματθ εκτφπωςθ των κυματομορφϊν, αρικμθτικϊν 

δεδομζνων και των ςτοιχείων του αςκενοφσ τόςο ςε περίπτωςθ ςυναγερμοφ όςο και ςε προγραμματιςμζνα 

διαςτιματα με απλι ρφκμιςθ απο τον χειριςτι. 

17. Να διακζτει προςταςία από το ρεφμα καρδιακοφ απινιδωτι. 

18. Να διακζτει αυτόματο ςφςτθμα υγροποίθςθσ και απομάκρυνςθσ των υδρατμϊν απο το κφκλωμα του 

κακετιρα χωρίσ να διακόπτεται θ λειτουργία τθσ αντλίασ. 

19. Να ςυνοδεφεται από εξομοιωτι ανκρωπίνων παραμζτρων για εκπαίδευςθ του προςωπικοφ και να 

παρζχεται από ειδικοφσ τεχνικοφσ και με ζξοδα τθσ προμθκεφτριασ εταιρείασ, πλιρθσ εκπαίδευςθ του τεχνικοφ 

και ιατρο¬νοςθλευτικοφ προςωπικοφ. 

20. Το κόςτοσ προλθπτικισ ςυντθριςεωσ και επιςκευισ να είναι χαμθλό. Ρλεονζκτθμα τθσ αντλίασ να 

κεωρθκεί θ μθ προγραμματιςμζνθ αντικατάςταςθ εςωτερικων τμθμάτων τθσ βάςθ ςυγκεκριμζνων ωρϊν 

λειτουργίασ. 

21. Να παρζχεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον δυο ετϊν, διάκεςθ ανταλλακτικϊν για 

τουλάχιςτον δζκα ζτθ και οργανωμζνθ παροχι τεχνικισ υποςτιριξθσ από τθν προμθκεφτρια εταιρεία. 

Μετά τθν εκπνοι τθσ εγγφθςθσ να δίδεται προςφορά ςυμβολαίου ςυντιρθςθσ του μθχανιματοσ για άλλα δζκα 

χρόνια ςε ετιςια βάςθ. Τα ανταλλακτικά που κα χρθςιμοποιοφνται να είναι γνιςια και εγκεκριμζνα από τθν 

καταςκευάςτρια εταιρεία. 

22. Να υπάρχει οργανωμζνο Service από εξειδικευμζνο τεχνικό προςωπικό για τθν υποςτιριξθ του 

μθχανιματοσ. 

23. Να προςφζρεται πλιρεσ τεχνικό εγχειρίδιο και εγχειρίδιο λειτουργίασ (service manual, diagrams, 

operating, parts list και spare part) τθσ ενδοαορτικισ αντλίασ κατά τθν παράδοςθ τθσ, κακϊσ και οδθγίεσ χριςθσ 

ςτα Ελλθνικά και Αγγλικά. 
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Να κατατεκεί, επί ποινι αποκλειςμοφ, αναλυτικό φφλλο ςυμμόρφωςθσ προσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

με αντίςτοιχεσ παραπομπζσ ςτα επίςθμα φυλλάδια του καταςκευαςτικοφ οίκου (prospectus, product 

data, manual κλπ), ζντυπα και λοιπά ζγγραφα τθσ τεχνικισ προςφοράσ του οικονομικοφ φορζα. 

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για να είναι αποδεκτι μια προςφορά κα είναι να αναφζρεται ςτο ςφνολο των 

απαιτιςεων των τεχνικϊν προδιαγραφϊν  

 

ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΘ 

Α/Α ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ-ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

1 ….(ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ)….. ΝΑΛ   

2     

 

ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 

Στθ Στιλθ «ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ-ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι 

τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ ι επεξθγιςεισ για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. 

Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΛΤΘΣΘ» ςυμπλθρϊνεται θ λζξθ «ΝΑΛ», κεωροφμενθ ωσ απαράβατοσ όροσ ςτθν Διακιρυξθ. 

Ρροςφορζσ που δεν καλφπτουν πλιρωσ απαράβατουσ όρουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  

Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του Αναδόχου που ζχει τθ μορφι ΝΑΛ/ΟΧΛ εάν θ 

αντίςτοιχθ προδιαγραφι πλθροφται ι όχι από τθν Ρροςφορά ι ζνα αρικμθτικό μζγεκοσ που δθλϊνει τθν 

ποςότθτα του αντίςτοιχου χαρακτθριςτικοφ ςτθν Ρροςφορά. Απλι κατάφαςθ ι επεξιγθςθ δεν αποτελεί 

απόδειξθ πλιρωςθσ τθσ προδιαγραφισ και θ αρμόδια Επιτροπι ζχει τθν υποχρζωςθ ελζγχου και 

επιβεβαίωςθσ τθσ πλιρωςθσ τθσ απαίτθςθσ (ιδιαίτερα αν αυτι αποτελεί ελάχιςτθ). 

Στθ ςτιλθ «ΡΑΑΡΟΜΡΘ» κα καταγραφεί θ ςαφισ παραπομπι ςε Ραράρτθμα τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ 

το οποίο κα περιλαμβάνει αρικμθμζνα Τεχνικά Φυλλάδια καταςκευαςτϊν, ι αναλυτικζσ τεχνικζσ 

περιγραφζσ των υπθρεςιϊν, του εξοπλιςμοφ ι του τρόπου διαςφνδεςθσ και λειτουργίασ ι αναφορζσ 

μεκοδολογίασ εγκατάςταςθσ και υποςτιριξθσ κλπ., που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου Αναδόχου 

τεκμθριϊνουν τα ςτοιχεία του Φφλλου Συμμόρφωςθσ.  

Είναι ιδιαίτερα επικυμθτι θ πλθρζςτερθ ςυμπλιρωςθ των παραπομπϊν, οι οποίεσ πρζπει να είναι κατά 

το δυνατόν ςυγκεκριμζνεσ (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Ραράγραφοσ 4, κ.λπ.). Αντίςτοιχα ςτο τεχνικό 
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φυλλάδιο ι ςτθ ςχετικι αναφορά, μεκοδολογικό εργαλείο, τεχνικι κτλ κα υπογραμμιςτεί το ςθμείο που 

τεκμθριϊνει τθ ςυμφωνία ι υπερκάλυψθ και κα ςθμειωκεί θ αντίςτοιχθ παράγραφοσ του Φφλλου 

Συμμόρφωςθσ ςτθν οποία καταγράφεται θ ηθτοφμενθ προδιαγραφι (π.χ. Ρροδ. 4.18). 

Τονίηεται ότι είναι υποχρεωτικι θ απάντθςθ ςε όλα τα ςθμεία του Φφλλου Συμμόρφωςθσ και θ παροχι 

όλων των πλθροφοριϊν που ηθτοφνται. 

Θ αρμόδια Επιτροπι κα αξιολογιςει τα παρεχόμενα από τουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ ςτοιχεία κατά τθν 

αξιολόγθςθ των Τεχνικϊν Ρροςφορϊν. 

Σε περίπτωςθ που δεν ζχει ςυμπλθρωκεί θ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ»  και θ ςτιλθ «ΡΑΑΡΟΜΡΘ», για ζςτω 

και ζνα από τουσ όρουσ ςτο φφλλο ςυμμόρφωςθσ, τότε κεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντθςθ ςτο ςχετικό 

όρο και άρα θ τεχνικι προςφορά κα κεωρείται ωσ μθ αποδεκτι. 

 

ΑΔΑ: ΩΓΤ846906Ο-9ΡΩ





Ανήκει ςτην Πρόςκληςη 5048/2021 

29 
 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Ηϋ 

ΧΕΔΙΟ ΤΜΒΑΘ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ 
                                                   

 

 

 

 

ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ                                    

ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΥΓΕΛΑΣ  

7Θ ΥΓΕΛΟΝΟΜΛΚΘ ΡΕΛΦΕΕΛΑ ΚΘΤΘΣ 

ΓΕΝΛΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ «ΒΕΝΛΗΕΛΕΛΟ- ΡΑΝΑΝΕΛΟ» 

Λεωφ. Κνωςςοφ, ΤΚ 71409, Τ.Κ. 44, Θράκλειο Κριτθσ 

ΑΦΜ 996978666, ΔΟΥ Θρακλείου 

 

ΧΕΔΙΟ ΤΜΒΑΘ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ 

ΑΛΚΜΟΣ ΡΩΤΟΚ.  

ΡΟΣΟ ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΤΛΜΘ 

(Συμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.) 

 

ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ  

ΕΛΔΟΣ   

ΕΝΔΛΑΦΕΟΜΕΝΘ 

ΥΡΘΕΣΛΑ 

7θ Υ.ΡΕ. Κριτθσ  

–ΓΕΝΛΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ «ΒΕΝΛΗΕΛΕΛΟ- ΡΑΝΑΝΕΛΟ» 

Δ/νςθ Λεωφ. Κνωςςοφ 

ΑΡΟΦΑΣΘ ΑΝΑΛΘΨΘΣ ΔΕΣΜΕΥΣΘΣ  

 

Στο Θράκλειο Κριτθσ ςιμερα τθν …………………. του μθνόσ……………………………., οι υπογράφοντεσ το 

παρόν, από το ζνα μζροσ, το Ν.Ρ.Δ.Δ. που εδρεφει ςτο Θράκλειο Κριτθσ, με τθν επωνυμία Γενικό 

Νοςοκομείο «ΒΕΝΛΗΕΛΕΛΟ – ΡΑΝΑΝΕΛΟ» και εκπροςωπείται νόμιμα από τον Διοικθτι Τερηάκθ 

Κωνςταντίνο και από το άλλο μζροσ θ Εταιρεία ……………… Δ/νςθ 

………………………Τθλ……………………… ΑΦΜ ……………………………, ΔΟΥ ……………………………………, που 

εκπροςωπείται νόμιμα από τον  ………………………………………………… πρόεδρο του Δ.Σ. αυτισ βάςει 

του Φ.Ε.Κ ……………………………………………. και του πρακτικοφ του Δ.Σ……………………………, ο οποίοσ, 

νομίμωσ παρίςταται με το δικαίωμα κατάρτιςθσ και υπογραφισ του παρόντοσ, διλωςαν, 

ςυνομολόγθςαν και ςυναποδζχκθκαν τθν δια του παρόντοσ, καταρτιηόμενθ μεταξφ αυτϊν 

ςφμβαςθ, για τθν προμικεια των ειδϊν ωσ αυτά περιγράφονται ςτο άρκρο 1 τθσ παροφςασ για 
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τισ ζκτακτεσ ανάγκεσ του Γ.Ν. «ΒΕΝΛΗΕΛΕΛΟ-ΡΑΝΑΝΕΛΟ», τθσ 7θσ ΥΡΕ Κριτθσ για τθν αντιμετϊπιςθ 

του κορονοϊοφ, COVID-19, που του κατακυρϊκθκε με τθν απόφαςθ …………………………………. του 

………………………………………………. 

Θ κατακφρωςθ ζγινε ςφμφωνα με τα αποτελζςματα τθσ με αρ. πρωτ. ……………./…-03-2021 

Ρρόςκλθςθσ που διενεργικθκε από ……………………………………………….., και κατόπιν τθσ με αρ. 

……….. Σφμφωνθσ Γνϊμθσ του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου (εφόςον απαιτείται). 

Φςτερα από τα ανωτζρω ο πρϊτοσ από τουσ ςυμβαλλόμενουσ με τθν προαναφερόμενθ ιδιότθτά 

του, ανακζτει τθν προμικεια ςτον δεφτερο ονομαηόμενο ςτο εξισ ‘’Ρρομθκευτι‘’ ο οποίοσ 

αναλαμβάνει τθν προμικεια του είδουσ ωσ αυτά περιγράφονται ςτο άρκρο 1 τθσ παροφςασ για 

τισ ανάγκεσ του Γ.Ν. «ΒΕΝΛΗΕΛΕΛΟ-ΡΑΝΑΝΕΛΟ», τθσ 7θσ ΥΡΕ Κριτθσ για τθν αντιμετϊπιςθ του 

κορονοϊοφ, COVID-19, ςφμφωνα με τουσ κατωτζρω όρουσ και ςυμφωνίεσ, τισ οποίεσ αποδζχεται 

ανεπιφφλακτα. 

Θ ςφμβαςθ αυτι διζπεται από τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί «Δθμοςίων 

Συμβάςεων Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν», το Νόμο 2469/97 άρκρο 18 και των ςχετικϊν 

διατάξεων περί κρατιςεων και φόρου, το Ν.2198/94, το Ν. 2955/01, το Ν. 3329/2005 «Εκνικό 

Σφςτθμα Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ», το Ν.3527/09-02-07 «Κφρωςθ 

Συμβάςεων υπζρ νομικϊν προςϊπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ», το Ν. 3580/07 «Ρρομικειεσ φορζων εποπτευομζνων από το 

Υπουργείο Υγείασ και άλλεσ διατάξεισ», το Ν.4238/2014, το Ν. 4255/2014, Ρ.Ν.Ρ (ΦΕΚ Αϋ84/13-

04-20), Ρ.Ν.Ρ. (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) «Κατεπείγοντα μζτρα αποφυγισ και περιοριςμοφ τθσ 

διάδοςθσ κορωνοϊοφ», όπωσ κυρϊκθκε με τον Ν.4682/2020, και λοιπζσ ιςχφουςεσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΟΤ - ΣΙΜΘ  

Τα υπό προμικεια είδθ τα οποία κατακυρϊκθκαν ςτθν εταιρία …………………………….., 

αναγράφονται αναλυτικά ςτον επιςυναπτόμενο πίνακα ειδϊν - τιμϊν. 

A/A ΕΙΔΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΘΘ 

ΣΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

ΠΟΟΣΘΣΑ 

ΤΝΟΛΙΚΘ 
ΔΑΠΑΝΘ ΜΘ 
ΤΜΠ/ΝΟΤ 

ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΙΚΘ 
ΔΑΠΑΝΘ 

ΤΜΠ/ΝΟΤ 
ΦΠΑ 

   
   

 

   
   

 
ΤΝΟΛΑ  

 
 

Θ παραπάνω δαπάνθ βαρφνει τον ΚΑΕ 7131 του προχπολογιςμοφ του Γ.Ν. «ΒΕΝΛΗΕΛΕΛΟ-

ΡΑΝΑΝΕΛΟ», τθσ 7θσ ΥΡΕ Κριτθσ. 
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ΑΡΘΡΟ 2 

ΣΟΠΟ  ΚΑΙ  ΧΡΟΝΟ  ΠΑΡΑΔΟΘ ΠΑΡΑΛΑΒΘ 

Ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να παραδϊςει τθ ςυνολικι ποςότθτα των παραπάνω ειδϊν ςτθν 

Κεντρικι Αποκικθ του Γ.Ν. «ΒΕΝΛΗΕΛΕΛΟ-ΡΑΝΑΝΕΛΟ», το αργότερο εντόσ 15 θμερϊν από τθν 

Υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, με δικι του ευκφνθ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΧΡΟΝΟ ΙΧΤΟ ΤΜΒΑΘ 

Θ παροφςα Σφμβαςθ κα ιςχφει ζωσ τθν απορρόφθςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικείμενου, 

και ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του άρκρου 2 τθσ παροφςασ.  

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΣΡΟΠΟ ΠΛΘΡΩΜΘ-ΚΡΑΣΘΕΙ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ-ΠΛΘΡΩΜΘ 

Θ πλθρωμι του προμθκευτι κα γίνει κατά μζγιςτο εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν παραλαβι του 

ςχετικοφ τιμολογίου, ωσ κείμενθ νομοκεςία, μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι 

του είδουσ. 

Ωσ προσ τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ και λοιπά ςτοιχεία ιςχφουν τα όςα αναφζρονται ςτο αρ. 

200 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να τθριςει τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ των ειδϊν που του ζχουν 

κατακυρωκεί ςφμφωνα με τισ αποφάςεισ του Γ.Ν. «ΒΕΝΛΗΕΛΕΛΟ-ΡΑΝΑΝΕΛΟ», τθσ 7θσ ΥΡΕ Κριτθσ 

και ςφμφωνα με τθν με αρικ. πρωτ. …………../…..-03-2021 Ρροςφορά του, θ οποία αποτελεί 

αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ ςφμβαςθσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΚΤΡΩΕΙ Ε ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ 

Εκτόσ από τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτον Ν. 4412/2016, ο ανάδοχοσ κα βαρφνεται και για 

κάκε ηθμιά που τυχόν κα προκφψει από τθ μθ εκτζλεςθ ι κακι εκτζλεςθ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, 

ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ με αρ. πρωτ. ………/……-03-2021 

Ρρόςκλθςθσ. 
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ΑΡΘΡΟ 7 

ΕΓΓΤΘΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ 

Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ θ εταιρία κατζκεςε τθν με αρικμό ……………………. 

εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ τθσ Τράπεηασ …………..……………, ποςοφ ……………………….ευρϊ 

(5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ τον ΦΡΑ), ιςχφοσ μζχρι επιςτροφισ τθσ. 

Μετά τθν αποδζςμευςθ τθσ εγγυθτικισ καλισ εκτζλεςθσ θ Εταιρεία υποχρεοφται να κατακζςει 

εγγυθτικι επιςτολι καλισ λειτουργίασ ίςθ με το 2,5% τθσ ςυμβατικισ αξίασ αυτοφ χωρίσ ΦΡΑ, 

ιτοι ……………………€, ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ οποίασ κα είναι μεγαλφτεροσ κατά τρεισ (3) μινεσ 

τουλάχιςτον από τον ςυμβατικό χρόνο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ των μθχανθμάτων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δεςμεφεται για τθν 

πιςτι και απαρζγκλιτθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων του που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ 

περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το 

δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ 

περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X 

του Ρροςαρτιματοσ Α' του Ν. 4412/2016. 

Για όλα τα λοιπά κζματα, αναφορικά με τθν ανάκεςθ θ οποία πραγματοποιείται με τθν ςφμβαςθ 

αυτι, ιςχφουν οι όροι τθσ με αρ. ………/…..-03-2021 Ρρόςκλθςθσ, θ οικονομικοτεχνικι προςφορά 

του αναδόχου, ωσ αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κακϊσ επίςθσ και τα 

αναφερόμενα ςτον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δθμοςίων Συμβάςεων Ζργων, 

Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν και τθσ Ρ.Ν.Ρ. (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) «Κατεπείγοντα μζτρα 

αποφυγισ και περιοριςμοφ τθσ διάδοςθσ κορωνοϊοφ», όπωσ κυρϊκθκε με τον Ν.4682/2020. 
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Συμφωνείται ότι κάκε άλλθ τροποποίθςθ τθσ παροφςθσ ςφμβαςθσ, πρόςκετθ ςυμφωνία, παροχι 

διευκολφνςεωσ, παράταςθσ χρόνου εκτζλεςθσ κ.λ.π. γίνεται και αποδείχνεται μόνο ζγγραφα 

αποκλειςμζνου κάκε άλλου μζςου απόδειξθσ. 

Για οποιαδιποτε διαφορά ανακφψει από τθν παροφςα ςφμβαςθ αρμόδια είναι τα δικαςτιρια τθσ 

πόλθσ του Θρακλείου. 

Φςτερα από αυτά ςυντάχκθκε θ ςφμβαςθ θ οποία αφοφ διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, 

υπογράφεται νόμιμα από τουσ ςυμβαλλόμενουσ ςε δυο πρωτότυπα. 

 

 

 

Ζνα από τα παραπάνω πρωτότυπα τθσ ςφμβαςθσ κατατζκθκε ςτο Γ.Ν. «ΒΕΝΛΗΕΛΕΛΟ-ΡΑΝΑΝΕΛΟ», 

τθσ 7θσ ΥΡΕ Κριτθσ και το άλλο πιρε ο ανάδοχοσ ο οποίοσ διλωςε ότι ενεργεί για λογαριαςμό 

του. 

 

 

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

ΓΙΑ ΣΟ Γ. Ν. «ΒΕΝΙΗΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ» ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΡΙΑ ΕΣΑΙΡΙΑ 

 

 Ο ΔΙΟΙΚΘΣΘ 

 

 

            ΣΕΡΗΑΚΘ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 
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