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ΔΙΕΘΝΘΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΕΤΘΣΙΑΣ ΡΟΛΘΡΤΙΚΘΣ 
ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΥ MERATE, ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΣΘΣ ΟΙΚΟΥ 
GAMBRO ΚΑΙ ΛΟΙΡΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΥ DRAEGER ΤΘΣ ΥΓ. ΜΟΝ. ΒΕΟΙΑΣ 

ΑΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ 7/2021 
Α/Α Συςτιματοσ 106436 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διεκνισ Ανοιχτόσ Θλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ Άνω των Ορίων 

ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ 
Θ ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ ΑΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΡΟΨΘ 
ΡΟΣΦΟΑ ΑΡΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΘΣ ΤΙΜΘΣ 

ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 

Θμερομθνία: 26-3-2021       Θμζρα: Ραραςκευι 

Ϊρα: 15:00 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ 
ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘΣ 

Θμερομθνία: 2-4-2021       Θμζρα: Ραραςκευι 

Ϊρα: 12:30 

ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςτο Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ) ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 
www.promitheus.gov.gr ενϊ τα πρωτότυπα ζγγραφα 
κατατίκενται ςτο Γ.Ν. Ημαθίασ – Τγ. Μον. Βζροιασ, Περιοχή 
Αςωμάτων, 59100, Βζροια 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔΩΝ Όπωσ αναλυτικά αναφζρονται ςτα ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50421000-2 

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS GR 121 ΘΜΑΘΙΑ 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΡΑΝΘ ΧΩΙΣ ΦΡΑ1 Γ.Ν. Θμακίασ - Υγ. Μονάδα Βζροιασ            35.340,00 € 

ΣΥΝΟΛ. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ ΦΡΑ Γ.Ν. Θμακίασ - Υγ. Μονάδα Βζροιασ             43.821,60 € 

ΧΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ Ζνα (1) ζτοσ (12 μινεσ) 

ΚΑΤΘΣΕΙΣ ΕΡΙ ΤΘΣ ΤΙΜΘΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ 
Οι τιμζσ υπόκεινται ςτισ υπζρ του Δθμοςίου και τρίτων νόμιμεσ 
κρατιςεισ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΑΡΟΣΤΟΛΘΣ ΓΙΑ 
ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΘ ΣΤΘΝ Ε.Ε. 

Θμζρα Ρζμπτθ,   11/2/2021 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΣΤΟ ΕΣΘΔΘΣ Θμζρα Τετάρτθ,  17/2/2021 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΣΤΟ ΚΘΜΔΘΣ  Θμζρα Τετάρτθ,  17/2/2021 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΘΣ ΣΤΟΝ 
ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΤΥΡΟ 

Θμζρα Δευτζρα, 22/2/2021 και Τρίτθ, 23/2/2021  

 
 

                                                 
1  Ν. 4412/2016 Άρκρο 6 (Μζκοδοι υπολογιςμοφ τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ -άρκρο 5 τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ), παρ. 1. Ο υπολογιςμόσ 

τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ μιασ ςφμβαςθσ βαςίηεται ςτο ςυνολικό πλθρωτζο ποςό, χωρίσ ΦΡΑ, όπωσ εκτιμάται από τθν ανακζτουςα αρχι, 

ςυμπεριλαμβανομζνου κάκε τυχόν δικαιϊματοσ προαιρζςεωσ ι τυχόν παρατάςεων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ ορίηουν ρθτά τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ μιασ ςφμβαςθσ βαςίηεται ςτο ςυνολικό πλθρωτζο ποςό, χωρίσ ΦΡΑ, όπωσ εκτιμάται από τθν ανακζτουςα αρχι, 

ςυμπεριλαμβανομζνου κάκε τυχόν δικαιϊματοσ προαιρζςεωσ ι τυχόν παρατάςεων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ ορίηουν ρθτά τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

   
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

3θ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Γ. Ν. ΘΜΑΘΙΑΣ - ΥΓ. ΜΟΝ. ΒΕΟΙΑΣ 

ΤΜΘΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΓΑΦΕΙΟ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο
από ILIAS PLIOGKAS
Ημερομηνία: 2021.02.17
09:29:04 EET
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
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Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Τισ διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν: 

 

1.1. του Ν. 2362/1995 «Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου των δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ 

διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. 247/τ.Αϋ/27-11-1995), όπωσ ιςχφει με τον Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143/τ.Αϋ/28-06-

2014) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) − 

δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

1.2. του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ (Κ.Δ.Δ.), όπωσ ιςχφει, ο οποίοσ ζχει κυρωκεί με το άρκρο πρϊτο 

του Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45/τ.Αϋ/9-3-1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ 

διατάξεισ»,  

1.3. του Ν. 3329/2005 (Φ.Ε.Κ. 81/τ.Αϋ/4-4-2005) «Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ 

και λοιπζσ διατάξεισ» όπωσ τροποποιθμζνοσ ιςχφει, 

1.4. του Ν. 3527/2007 (Φ.Ε.Κ. 25/τ.Αϋ/09-02-2007) «Κφρωςθ ςυμβάςεων υπζρ νομικϊν προςϊπων 

εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ», 

1.5. του Ν. 3548/2007 (Φ.Ε.Κ. 68/τ.Αϋ/20-3-2007) «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του 

Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιθμζνοσ ιςχφει 

ςιμερα με τισ διατάξεισ του Ν. 4487/2017, Φ.Ε.Κ. 116/τ. Αϋ/9-8-2017, 

1.6. του Ν. 3580/2007 (Φ.Ε.Κ. 134/τ.Αϋ/18-6-2007) «Ρρομικειεσ Φορζων εποπτευόμενων από το 

Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 

ςιμερα, 

1.7. του Ν. 3846/2010 (Φ.Ε.Κ. 66/τ.Αϋ/11-5-2010) «Εγγυιςεισ για τθν εργαςιακι αςφάλεια και άλλεσ 

διατάξεισ», άρκρο 24, 

1.8. του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Αϋ/13-7-2010) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι 

ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο 

διαδίκτυο “Ρρόγραμμα Διαφγεια” και άλλεσ διατάξεισ», 

1.9. του Ν. 3886/2010 (Φ.Ε.Κ. 173/τ.Αϋ/30-9-2010) «Δικαςτικι προςταςία κατά τθ ςφναψθ δθμόςιων 

ςυμβάςεων», ζτςι όπωσ τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου 63 του Ν. 4055/2012 (Φ.Ε.Κ. 

51/τ.Αϋ/2012), 

1.10. του Ν. 3918/2011 (Φ.Ε.Κ. 31/τ.Αϋ/2-3-2011) «Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα υγείασ και άλλεσ 

διατάξεισ», 

1.11. του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/τ.Αϋ/15-09-2011) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων» όπωσ τροποποιικθκε και 

ιςχφει, 

1.12. του Ν. 4055/2012 (Φ.Ε.Κ. 51/τ.Αϋ/12-3-2012) «Δίκαιθ δίκθ και εφλογθ διάρκεια αυτισ», 

1.13. του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α’/11-04-2012) «Βελτίωςθ επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ –Νζα εταιρικι 

μορφι- Σιματα- Μεςίτεσ Ακινιτων- φκμιςθ Θεμάτων ναυτιλίασ, λιμζνων και αλιείασ και άλλεσ 

διατάξεισ, Μζροσ Δεφτερο, Νζα εταιρικι μορφι: Ιδιωτικι Κεφαλαιουχικι Εταιρία (ΙΚΕ) 

1.14. του Ν. 4152/2013 (Φ.Ε.Κ. 107/τ.Αϋ/09-05-2013) «Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ των νόμων 

4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013», 

1.15. του Ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. 170/τ.Αϋ/26-7-2013) «Φορολογικζσ διαδικαςίεσ και άλλεσ διατάξεισ», 
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1.16. του Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/τ.Αϋ/26-03-2014)  «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ, 

Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα – Τροποποίθςθ Διατάξεων 

του Ρ.Δ. 318/1992 (Φ.Ε.Κ. 161/τ.Αϋ/25-09-1992) και λοιπζσ ρυκμίςεισ», 

1.17. του Ν. 4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85/τ.Αϋ/07-04-2014) «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ 

οικονομίασ ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του Ν. 4046/2012 και άλλεσ διατάξεισ», 

1.18. του Ν. 4272/2014 (Φ.Ε.Κ. 145/τ.Αϋ/11-07-2014) «Ρροςαρμογι ςτο εκνικό δίκαιο τθσ Εκτελεςτικισ 

Οδθγίασ 2012/25/ΕΕ τθσ Επιτροπισ τθσ 9θσ Οκτωβρίου 2012 για τθ κζςπιςθ διαδικαςιϊν 

ενθμζρωςθσ ςχετικά με τθν ανταλλαγι, μεταξφ των κρατϊν − μελϊν, ανκρϊπινων οργάνων που 

προορίηονται για μεταμόςχευςθ − υκμίςεισ για τθν Ψυχικι Υγεία και τθν Ιατρικϊσ Υποβοθκοφμενθ 

Αναπαραγωγι και λοιπζσ διατάξεισ»,  

1.19. του N. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Αϋ/08-08-2016) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και 

Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», 

1.20. του Ρ.Δ. 39/2017 (Φ.Ε.Κ. 64/τ.Αϋ/04-05-2017) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν 

ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν», 

1.21. του Ν. 4472/2017 (Φ.Ε.Κ. 74/τ.Αϋ/19-05-2017) «Συνταξιοδοτικζσ διατάξεισ Δθμοςίου και 

τροποποίθςθ διατάξεων του ν. 4387/2016, μζτρα εφαρμογισ των δθμοςιονομικϊν ςτόχων και 

μεταρρυκμίςεων, μζτρα κοινωνικισ ςτιριξθσ και εργαςιακζσ ρυκμίςεισ, Μεςοπρόκεςμο Ρλαίςιο 

Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ 2018-2021 και λοιπζσ διατάξεισ», 

1.22. του Ν. 4497/2017, άρκ. 107 (Φ.Ε.Κ. 171/τ.Αϋ/13-11-2017) περί τροποποιιςεων του Ν. 4412/2016, 

1.23. του Ν. 4605/2019, άρκ. 43 (Φ.Ε.Κ. 52/τ.Αϋ/1-4-2019)περί τροποποιιςεων του Ν. 4412/2016, 

1.24. του Ν. 4608/2019, άρκ. 33 (Φ.Ε.Κ. 66/τ.Αϋ/25-4-2019 περί τροποποιιςεων του Ν. 4412/2016 και 

1.25. του Ν. 4609/2019, άρκ. 56 (Φ.Ε.Κ. 67/τ.Αϋ/3-5-2019 περί τροποποιιςεων του Ν. 4412/2016 

 

2. Τισ αποφάςεισ: 

 

2.1. το με αρ. πρωτ. 4661/14-09-2016 ζγγραφο τθσ Επιτροπισ Ρρομθκειϊν Υγείασ που αφορά ςτθν 

αρικμ. 88 και από 7.9.2016 Συνεδρίαςθ τθσ ΕΡΥ Αναφορικά με τθν αρμοδιότθτα τθσ ΕΡΥ να εγκρίνει 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ μετά τθν κζςθ ςε ιςχφ του Ν. 4412/2016, 

2.2. τθν με αρ. πρωτ. 588/29-01-2018 απόφαςθ τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (Κατευκυντιρια Οδθγία 19 - 2θ Ζκδοςθ) με 

κζμα: «Συμβάςεισ κάτω των ορίων των άρκρων 5 (Βιβλίο I) και 235 (Βιβλίο II) του Ν. 4412/2016», 

2.3. τθν με αρ. 57654/22-05-2017 (Φ.Ε.Κ. 1781/τ.Βϋ/23-05-2017) Απόφαςθ του Υπουργοφ   Οικονομίασ 

και Ανάπτυξθσ με κζμα: «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ 

Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και 

Ανάπτυξθσ», 

2.4. τθν με αρ. 56902/215 (Φ.Ε.Κ. 1924/τ.Βϋ/02-06-2017) Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και 

Ανάπτυξθσ με κζμα ¨Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 

Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.), 

2.5. τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 25 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (αρ. πρωτ. 4577/28-08-2020 – ΩΔΣΙΟΞΤΒ-92Ω) - 

Ηθτιματα υπολογιςμοφ τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ ςφμβαςθσ ςε περίπτωςθ υποδιαίρεςισ τθσ ςε 

τμιματα. Εφαρμογι τθσ παρζκκλιςθσ του άρκρου 6 παρ. 10 ν. 4412/2016, 
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2.6. τον ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΘΣΘ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1828 ΤΘΣ ΕΡΙΤΟΡΘΣ τθσ 30ισ Οκτωβρίου 2019 

για τθν τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

όςον αφορά τα κατϊτατα όρια για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν, υπθρεςιϊν και ζργων και για 

διαγωνιςμοφσ μελετϊν, 

2.7. τθν με αρ. 9/30-4-2020 (Θζμα 1ο) πράξθ του Δ.Σ. του Γ. Ν. Θμακίασ ςχετικά με τθν Ζγκριςθ του 

Ρίνακα Ρρογραμματιςμοφ Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν Διαχειριςτικοφ Ζτουσ 2020, του Γ. Ν. 

Θμακίασ και 27/30-11-2020 (Θζμα ΕΘΔ 3ο) πράξθ του Δ.Σ. του Γ. Ν. Θμακίασ Ζγκριςθσ Τροποποίθςθσ 

αυτοφ, 

2.8. τθν με αρ. 1422/12007/8-09-2020 Απόφαςθ Διοικθτι του Γ. Ν. Θμακίασ ςχετικά με ςυγκρότθςθ 

Επιτροπισ ςφνταξθσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν για τθν Ραροχι Υπθρεςιϊν Επιςκευισ και Συντιρθςθσ 

Ιατροτεχνολογικοφ Εξοπλιςμοφ (CPV 50421000-2), για τισ ανάγκεσ του Γ. Ν. Θμακίασ  –  Υγ. Μονάδεσ 

Βζροιασ και Νάουςασ, 

2.9. τθν με αρ. 4/4-2-2021 (κζμα 3ο) πράξθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ περί 

αναγνϊριςθσ αναγκαιότθτασ, ζγκριςθσ ςκοπιμότθτασ τθσ υπθρεςίασ, πρακτικοφ ςφνταξθσ Τεχνικϊν 

Ρροδιαγραφϊν, ςχεδίου Διακιρυξθσ, διενζργειασ Διεκνι Ανοιχτοφ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ και 

οριςμοφ επιτροπισ αξιολόγθςθσ, για τθν ανάκεςθ Υπθρεςιϊν Ετιςιασ Ρρολθπτικισ Συντιρθςθσ 

Ιατροτεχνολογικοφ Εξοπλιςμοφ τθσ Υγ. Μον. Βζροιασ του Γ.Ν. Θμακίασ και 

2.10. τθν με αρ. πρωτ. 2175/10-2-2021 (Απόφαςθ 290θ) Νομικι Δζςμευςθ Ρίςτωςθσ (ΑΔΑ: 6Λ7Κ4690Β7-

ΑΤΑ/10-2-2021) του Διοικθτι του Γ. Ν. Θμακίασ (Υγ. Μον. Βζροιασ). 
 

 

Ρ  Ο Κ Θ  Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

 

Διεκνι Ανοιχτό Θλεκτρονικό Διαγωνιςμό, για τθν ανάκεςθ Υπθρεςιϊν Ετιςιασ Ρρολθπτικισ 

Συντιρθςθσ Ιατροτεχνολογικοφ Εξοπλιςμοφ (πζντε (5) Ακτινολογικϊν Μθχανθμάτων οίκου MERATE, ζξι 

(6) Μθχανθμάτων Αιμοκάκαρςθσ οίκου GAMBRO, Λοιποφ Εξοπλιςμοφ -ζνα μόνιτορ, δφο φορθτοφσ 

αναπνευςτιρεσ- οίκου DRAEGER) τθσ Υγ. Μον. Βζροιασ του Γ.Ν. Θμακίασ, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 

43.821,60 € με Φ.Ρ.Α., δαπάνθ που κα βαρφνει τον ΚΑΕ 0887 και για χρονικό διάςτθμα ενόσ (1) ζτουσ, 

με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά 

βάςει τθσ τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). 

Τα ανωτζρω αναφζρονται αναλυτικά ςτα ςυνθμμζνα ΜΕΘ και ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ 

και τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. 

1. O διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί μζςω του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων. 

2. ΤΟΡΟΣ – ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 

ΡΟΣΦΟΩΝ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 

ΕΝΑΞΘΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ 

ΡΟΣΦΟΩΝ 

ΤΟΡΟΣ 

ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ 

ΡΟΣΦΟΩΝ  

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ 

ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘΣ 

Διαδικτυακι πφλθ 

www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

 Hμζρα Ρζμπτθ, 

25/2/2021  

και ϊρα 08:00   

Γρ. Ρρομθκειϊν  

Γ. Ν. Θμακίασ – 

Υγ. Μον. 

Βζροιασ 

Hμζρα Ραραςκευι,  

26/3/2021  

και ϊρα 15:00  

Hμζρα 

Ραραςκευι, 

2/4/2021 

και ϊρα 12:30  
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Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 

προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Ρροςφορζσ που κα κατατεκοφν μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα ι 

κα κατατεκοφν με επιςτολι εκτόσ Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων λογίηονται 

ωσ απαράδεκτεσ και επιςτρζφονται. 

Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για το ςφνολο των ηθτοφμενων εργαςιϊν τθσ υπθρεςίασ κάκε τμιματοσ. Τα 

εν λόγω ηθτοφμενα αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα Αϋ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

3.  Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 

ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτα άρκρα 36 και 37 του Ν. 4412/2016. Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται, όπωσ 

περιγράφεται ςτο άρκρο 20 - Διαδικαςία διενζργειασ διαγωνιςμοφ. 

4. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν: 

 α) τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα 

 β) ενϊςεισ προμθκευτϊν που υποβάλουν κοινι προςφορά 

 γ) ςυνεταιριςμοί 

 δ) κοινοπραξίεσ προμθκευτϊν 

 όπωσ ιςχφει ςτο άρκρο 25 του Ν. 4412/2016. 

 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 εφόςον θ λιψθ οριςμζνθσ νομικισ μορφισ είναι 

αναγκαία για τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Για τθν ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ (Ρρομθκευτζσ/Ανάδοχοι) 

απαιτείται να διακζτουν ψθφιακι υπογραφι2, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ 

ψθφιακισ υπογραφισ και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. – Διαδικτυακι πφλθ 

www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν κατωτζρω διαδικαςία εγγραφισ, οι οικονομικοί φορείσ, 

αιτοφνται, μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του ςυςτιματοσ και από το ςφνδεςμο ≪Εγγραφείτε ωσ οικονομικόσ 

φορζασ, τθν εγγραφι τουσ ςε αυτό (παρζχοντασ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ και αποδεχόμενοι τουσ 

όρουσ χριςθσ του) ταυτοποιοφμενοι ωσ εξισ:  

• Πςοι από τουσ ανωτζρω διακζτουν ελλθνικό Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.) ταυτοποιοφνται με 

χριςθ των διαπιςτευτθρίων (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) που αυτοί κατζχουν από το ςφςτθμα 

TAXISnet τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων. Εφόςον γίνει θ ταυτοποίθςθ, εγκρίνεται θ 

εγγραφι του χριςτθ από το Τμιμα Ρρογραμματιςμοφ και Στοιχείων τθσ Διεφκυνςθσ Ρολιτικισ Ρρομθκειϊν 

τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Κρατικϊν Ρρομθκειϊν. 

• Οι οικονομικοί φορείσ  –  χριςτεσ των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ οι οποίοι δε διακζτουν ελλθνικό 

Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.) αιτοφνται τθν εγγραφι τουσ ςυμπλθρϊνοντασ τον αρικμό 

                                                 
2 Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ με χριςθ προθγμζνθσ 
θλεκτρονικισ υπογραφισ, αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλον πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα προζλευςισ τουσ δεν 
είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ 
προςφορά ι θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία δθλϊνεται ότι, ςτθ χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ 
προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι, ςτθ χϊρα προζλευςθσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ για τθ 
ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ του προθγοφμενου εδαφίου φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) 
θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν ι των αιτιςεων ςυμμετοχισ. Στισ περιπτϊςεισ που με τθν αίτθςθ 
ςυμμετοχισ ι τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του ν. 
4250/2014 (Αϋ 94) είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία 
φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν ι των αιτιςεων ςυμμετοχισ 
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ταυτότθτασ ΦΡΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιοφνται με χριςθ των διαπιςτευτθρίων που 

κατζχουν από το αντίςτοιχο ςφςτθμα. Εφόςον γίνει θ ταυτοποίθςθ, εγκρίνεται θ εγγραφι του χριςτθ από το 

Τμιμα Ρρογραμματιςμοφ και Στοιχείων τθσ Διεφκυνςθσ Ρολιτικισ Ρρομθκειϊν τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 

Κρατικϊν Ρρομθκειϊν. 

• Οι οικονομικοί φορείσ – χριςτεσ τρίτων χωρϊν αιτοφνται τθν εγγραφι τουσ και ταυτοποιοφνται από τθ 

Γ.Γ.Ε. αποςτζλλοντασ:  

 είτε υπεφκυνθ διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ με επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι είτε ζνορκθ 

βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό ςε μορφι αρχείου .pdf με επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι, όπωσ αυτά 

προςδιορίηονται ςτο Ν. 4412/2016 και ςφμφωνα με τουσ προβλεπόμενουσ όρουσ ςτο κράτοσ μζλοσ 

εγκατάςταςθσ του οικονομικοφ φορζα, ςτα οποία να δθλϊνεται / αποδεικνφεται θ εγγραφι του ςε 

επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο, προςκομιηόμενα εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν και ςε ζντυπθ 

μορφι (πρωτότυπο ι ακριβζσ αντίγραφο) ςτθν αρμόδια υπθρεςία. 

• Το αίτθμα εγγραφισ υποβάλλεται από όλουσ τουσ υποψιφιουσ χριςτεσ θλεκτρονικά μζςω τθσ 

διαδικτυακισ πφλθσ του Συςτιματοσ, όπωσ αναφζρεται ανωτζρω. 

• Ο υποψιφιοσ χριςτθσ ενθμερϊνεται από το Σφςτθμα ι μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςχετικά με 

τθν εξζλιξθ του αιτιματοσ εγγραφισ του. Εφόςον το αίτθμα εγγραφισ εγκρικεί, ο υποψιφιοσ χριςτθσ 

λαμβάνει ςφνδεςμο ενεργοποίθςθσ λογαριαςμοφ ωσ πιςτοποιθμζνοσ χριςτθσ και προβαίνει ςτθν 

ενεργοποίθςθ του λογαριαςμοφ του. 

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

και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ: 

 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΟΣ (Αϋ) 

2. 
ΗΘΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ – ΡΕΙΓΑΦΘ 

ΡΑΕΧΟΜΕΝΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ - ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 
ΡΑΑΤΘΜΑ (Αϋ) 

3. ΡΙΝΑΚΑΣ ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΡΑΑΤΘΜΑ (Βϋ) 

4. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΡΑΑΤΘΜΑ (Γϋ) 

 5. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΑΝΑΘΕΣΘΣ ΡΑΑΤΘΜΑ (Δ’) 

6. 
ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ (ΡΟΣΑΜΟΣΜΕΝΙΟ ΑΡΟ ΤΘΝ 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ) 

ΡΑΑΤΘΜΑ (Εϋ) 

6. Τα ζξοδα δθμοςίευςθσ του διαγωνιςμοφ, αρχικισ και τυχόν επαναλθπτικισ, βαρφνουν τθν 

Ανακζτουςα Αρχι. 
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ΜΕΟΣ Αϋ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΘΟ 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Αντικείμενο του διαγωνιςμοφ είναι θ ανάκεςθ Υπθρεςιϊν Ετιςιασ Ρρολθπτικισ Συντιρθςθσ 

Ιατροτεχνολογικοφ Εξοπλιςμοφ (πζντε (5) Ακτινολογικϊν Μθχανθμάτων οίκου MERATE, ζξι (6) 

Μθχανθμάτων Αιμοκάκαρςθσ οίκου GAMBRO, Λοιποφ Εξοπλιςμοφ -ζνα μόνιτορ, δφο φορθτοφσ 

αναπνευςτιρεσ- οίκου DRAEGER) (CPV 50421000-2), τθσ Υγ. Μον. Βζροιασ του Γ. Ν. Θμακίασ, ςφμφωνα 

με τα όςα ορίηονται ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι τθσ διακιρυξθσ. 

Κριτιριο Αξιολόγθςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά 

βάςει τθσ τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). 

Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ, οι απαιτιςεισ, οι ποςότθτεσ και ο προχπολογιςμόσ, ςχετικά με τθν 

προμικεια των ηθτουμζνων εργαςιϊν ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Αϋ.  

Οι προςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο των ηθτοφμενων εργαςιϊν για κάκε τμιμα όπωσ αυτζσ 

ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Αϋ τθσ παροφςασ. Ρροςφορζσ που υποβάλλονται για μζροσ των ηθτοφμενων κα 

απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

 

ΑΘΟ 2ο: ΟΙΣΜΟΙ 
 

Αναθζτουςα Αρχή 

Γ.Ν. Θμακίασ – Υγειον. Μονάδα Βζροιασ, θ οποία προκθρφςςει το διαγωνιςμό αυτό. 

Αρμόδιοσ Τπηρεςίασ Διενζργειασ 

Σχετικζσ με το διαγωνιςμό πλθροφορίεσ παρζχει το Τμιμα Οικονομικοφ / Γραφείο Ρρομθκειϊν 

(Ρλθροφορίεσ: κα Αικατερίνθ Μπορτζνα, τθλζφωνα επικοινωνίασ: 2331351157 - 2331351314, e-mail: 

prom6@verhospi.gr όλεσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ 08:00 -14:30). 

Διακήρυξη 

Θ παροφςα Διακιρυξθ αποτελείται από το Μζροσ Αϋ: Γενικοί Προι, ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ: Ηθτοφμενεσ 

Εργαςίεσ  - Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ – Ρεριγραφι Ραρεχόμενθσ Υπθρεςίασ – Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ, 

ΡΑΑΤΘΜΑ Βϋ: Ρίνακασ Οικονομικισ Ρροςφοράσ, ΡΑΑΤΘΜΑ Γϋ: Υπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ, 

ΡΑΑΤΘΜΑ Δϋ: Σχζδιο ςφμβαςθσ ανάκεςθσ, ΡΑΑΤΘΜΑ Εϋ: ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

(ΡΟΣΑΜΟΣΜΕΝΙΟ ΑΡΟ ΤΘΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ). 

Τπηρεςία: 

Θ ανάκεςθ Υπθρεςιϊν Ετιςιασ Ρρολθπτικισ Συντιρθςθσ Ιατροτεχνολογικοφ Εξοπλιςμοφ (πζντε (5) 

Ακτινολογικϊν Μθχανθμάτων οίκου MERATE, ζξι (6) Μθχανθμάτων Αιμοκάκαρςθσ οίκου GAMBRO, 

Λοιποφ Εξοπλιςμοφ -ζνα μόνιτορ, δφο φορθτοφσ αναπνευςτιρεσ- οίκου DRAEGER) (CPV 50421000-2) τθσ 

Υγ. Μον. Βζροιασ του Γ. Ν. Θμακίασ, όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα Αϋ. 

Επιτροπή Διενζργειασ και Αξιολόγηςησ Διαγωνιςμοφ 

Το αρμόδιο για τθν αποςφράγιςθ και τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν ςυλλογικό όργανο τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ, το οποίο ςυγκροτείται ειδικά για το ςκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί ςφμφωνα με 

τα οριηόμενα ςτισ κείμενεσ διατάξεισ του άρκρου 221 του Ν. 4412/2016 περί λειτουργίασ των ςυλλογικϊν 

οργάνων τθσ διοίκθςθσ. 

Οικονομικόσ Φορζασ 

Οποιοδιποτε φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι ομάδα προςϊπων ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό και υποβάλλει 

προςφορά με ςκοπό τθ ςφναψθ Σφμβαςθσ με τθν Ανακζτουςα Αρχι. 
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Εκπρόςωποσ 

Ο υπογράφων τθν προςφορά - ςτθν περίπτωςθ που αυτι δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Ρροςφζροντα 

- που μπορεί να είναι ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του Ρροςφζροντα, ι πρόςωπο εξουςιοδοτθμζνο από τον 

Ρροςφζροντα ι τον νόμιμο εκπρόςωπό του, ι ςε περίπτωςθ ζνωςθσ προςϊπων, πρόςωπο 

εξουςιοδοτθμζνο από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

Αντίκλητοσ 

Το πρόςωπο που ο Ρροςφζρων με διλωςι του, ςτθν οποία περιλαμβάνονται τα πλιρθ ςτοιχεία του 

προςϊπου (ονοματεπϊνυμο, ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμόσ τθλεφϊνου, fax κτλ.), ορίηει ςαν υπεφκυνο 

για τισ ενδεχόμενεσ ανάγκεσ επικοινωνίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τον Ρροςφζροντα. 

Ανάδοχοσ 

Ο Ρροςφζρων που κα επιλεγεί και κα ςυνάψει Σφμβαςθ με τθν Ανακζτουςα Αρχι, ςφμφωνα με τον τρόπο 

και τθ διαδικαςία που περιγράφονται ςτθν παροφςα. 

Κατακφρωςη 

Θ απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τθν οποία κατακυρϊνεται θ υλοποίθςθ τθσ προμικειασ/υπθρεςίασ  

ςτον Ανάδοχο. 

φμβαςη 

Θ ζγγραφθ ςυμφωνία μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου, θ οποία καταρτίηεται μετά τθν 

ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ. Επίςθμθ γλϊςςα τθσ ςφμβαςθσ είναι θ ελλθνικι. Θ παροφςα διακιρυξθ, 

τα ζντυπα τθσ Τεχνικισ και Οικονομικισ Ρροςφοράσ και θ ςφμβαςθ είναι ςυνταγμζνα ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα. Πλα τα δικαιολογθτικά και οι Ρροςφορζσ των διαγωνιηόμενων/ υποψθφίων Αναδόχων που κα 

υποβλθκοφν κα είναι υποχρεωτικά ςυνταγμζνα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

υμβατικά τεφχη 

Το τεφχοσ τθσ ςφμβαςθσ μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τον Ανάδοχο τθσ προμικειασ/υπθρεςίασ και 

όλα τα τεφχθ που τθ ςυνοδεφουν και τθ ςυμπλθρϊνουν και περιλαμβάνουν κατά ςειρά ιςχφοσ:  

α. τθ ςφμβαςθ, β. τθ διακιρυξθ και το τεφχοσ με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, γ. τθν Τεχνικι Ρροςφορά 

Αναδόχου και δ. τθν Οικονομικι Ρροςφορά του Αναδόχου. 

Προχπολογιςμόσ 

Θ εγκεκριμζνθ δαπάνθ για τθν προμικεια/υπθρεςία του εν λόγω είδουσ. 

υμβατικό Σίμημα 

Θ τιμι προςφοράσ ςτθν οποία κα κατακυρωκεί θ προμικεια/υπθρεςία. 

 

ΑΘΟ 3ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ 

Το Γ. Ν. Θμακίασ (ςτο εξισ: θ Ανακζτουςα Αρχι) προκθρφςςει Διεκνι Ανοιχτό Θλεκτρονικό Διαγωνιςμό, 

προχπολογιςμοφ δαπάνθσ 35.340,00 € χωρίσ το Φ.Ρ.Α. και 43.821,60 € ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 

για τθν ανάκεςθ Υπθρεςιϊν Ετιςιασ Ρρολθπτικισ Συντιρθςθσ Ιατροτεχνολογικοφ Εξοπλιςμοφ (πζντε (5) 

Ακτινολογικϊν Μθχανθμάτων οίκου MERATE, ζξι (6) Μθχανθμάτων Αιμοκάκαρςθσ οίκου GAMBRO, 

Λοιποφ Εξοπλιςμοφ -ζνα μόνιτορ, δφο φορθτοφσ αναπνευςτιρεσ- οίκου DRAEGER) (CPV 50421000-2) τθσ 

Υγ. Μον. Βζροιασ του Γ. Ν. Θμακίασ, για ζνα (1) ζτοσ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα 

από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). 

Αναλυτικά, το αντικείμενο τθσ Υπθρεςίασ και ςυνολικά οι υποχρεϊςεισ του Οικονομικοφ Φορζα 

περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα Αϋ. 
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ΑΘΟ 4ο: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ 

Ανακζτουςα Αρχι: Γ. Ν. Θμακίασ – Υγ. Μονάδα Βζροιασ 

Ταχ. Διεφκυνςθ: Ρεριοχι Αςωμάτων 

Τθλζφωνο:  2331351157 - 2331351314 

e-mail:   prom6@verhospi.gr  

Ρλθροφορίεσ:  Αικατερίνθ Μπορτζνα 

 

ΑΘΟ 5ο: ΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι 

είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 

κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να 

αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το 

αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ3 θ προκεςμία για τθν άςκθςθ 

τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι (α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ 

πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι 

τθλεομοιοτυπία ι (β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν 

αν χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ  γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι 

τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. 

Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο 

δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν 

άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ 

προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ4. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά5 μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 

ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι 

Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document 

Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι 

υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν6. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 

προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του Ν. 4412/2016, το οποίο 

επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ του ι ςε 

περίπτωςθ που πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ ανακζτουςα αρχι 

ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 

ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 364 του Ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, θ 

                                                 
3  Ρρβλ. άρκρο 360 του ν. 4412/2016 
4  Ρρβλ. άρκρο 361 του ν. 4412/2016 
5  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..)».  
6  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..)”. 
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άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν 

ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του Ν. 4412/2016. 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ: 

 κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α 
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του άρκρου 365 του Ν. 4412/2016 

 διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του άρκρου 365 του Ν. 4412/2016. 

 

Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, 
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με 
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα 
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ7. 
Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν 
ΑΕΡΡ8. 
Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 
βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του Ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 
ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ 
κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του Ν. 4412/2016. 
Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο 
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά9. 

 

ΑΘΟ 6ο: ΔΘΜΟΣΙΟΤΘΤΑ 

Η διακήρυξη του διαγωνιςμοφ θα αναρτηθεί: 

Στο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων www.eprocurement.gov.gr κακϊσ και ςτθν 

ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ (www.verhospi.gr). 

 

Περίληψη τησ παροφςασ διακήρυξησ ζχει αποςταλεί για δημοςίευςη:  

 

1. Στθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ζνωςθσ τθν  11θ / 2 / 2021 

2. Στο ΚΘΜΔΘΣ τθν 17θ / 2 / 2021 

3. Στισ εφθμερίδεσ: 

Α) ΘΜΕΘΣΙΕΣ ΤΟΡΙΚΕΣ : α) «ΛΑΟΣ» και β) «ΘΜΕΘΣΙΑ» για δθμοςίευςθ τθν 23θ/2/2021. 

Β) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΤΟΡΙΚΕΣ: «ΒΕΟΙΑ» για δθμοςίευςθ τθν 22α/2/2021. 

Περίληψη τησ διακήρυξησ αποςτζλλεται ςτουσ παρακάτω φορείσ: 

1. Εμπορικό – Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Θεςςαλονίκθσ 

2. Επαγγελματικό Επιμελθτιριο Θμακίασ 

                                                 
7  Θ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ορίηεται ςτο άρκρο 367 του ν. 4412/2016 
8  Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 19 του ΡΔ 39/4.5.2017 – Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ 
Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν 
9  Ρρβλ άρκρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 
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ΑΘΟ 7ο: ΤΟΡΟΣ ΛΘΨΘΣ ΤΩΝ ΕΓΓΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – 

 ΡΑΟΧΘ ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΕΩΝ ΕΡΙ ΤΘΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ  

Τα αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτο διαδικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ 

μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.  

Εφόςον ζχουν ηθτθκεί εγκαίρωσ, οι ανακζτοντεσ φορείσ παρζχουν ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που 

ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ 

προδιαγραφζσ και τυχόν ςχετικά δικαιολογθτικά το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθ λιξθ τθσ 

προκεςμίασ που ζχει οριςτεί για τθν παραλαβι των προςφορϊν. Σε περίπτωςθ επιςπευςμζνθσ ανοικτισ 

διαδικαςίασ όπωσ αναφζρεται ςτθν παρ. 3 του άρκρου 264 του Ν. 4412/2016, θ προκεςμία αυτι ανζρχε-

ται ςε τζςςερισ (4) θμζρεσ (άρκρο 297 του Ν. 4412/2016). Τα αιτιματα για ςυμπλθρωματικζσ 

πλθροφορίεσ που κατατίκενται τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 

προςφορϊν, εξετάηονται μόνο εάν θ Ανακζτουςα Αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να απαντιςει ςτον 

ενδιαφερόμενο εντόσ του εναπομείναντοσ χρόνου. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι δε κα απαντιςει ςε ερωτιματα που δε κα υποβλθκοφν θλεκτρονικά ςτο ςφςτθμα 

Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.   

Σθμειϊνεται ότι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα τεφχθ του διαγωνιςμοφ, κακϊσ και οι 

γραπτζσ διευκρινίςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ επί ερωτθμάτων των ενδιαφερόμενων ςχετικά με τα 

ζγγραφα και τθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ κα αναρτϊνται ταυτόχρονα και ςυγκεντρωτικά ςε 

θλεκτρονικι μορφι ςτο διαδικτυακό τόπο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό ζχουν όςοι διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από 

πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ και ζχουν εγγραφεί ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα 

(Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. - Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr). 

Κανζνασ υποψιφιοσ δεν μπορεί ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ να επικαλεςκεί προφορικζσ απαντιςεισ εκ 

μζρουσ του Ανακζτουςασ Αρχισ. 

 

ΑΘΟ 8ο:  ΧΟΝΟΣ – ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. με θμερομθνία ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν τθν 25θ/2/2021, 

θμζρα Ρζμπτθ και ϊρα 08:00 π.μ. μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, τθν 

26θ/3/2021, θμζρα Ραραςκευι και ϊρα 15:00, ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο ςτο 

διαγωνιςμό με αρικμό ςυςτιματοσ : 106436, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτα άρκρα 36 και 37 του Ν. 

4412/2016. 

 

ΑΘΟ 9ο: ΧΟΝΟΣ – ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Θ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται τζςςερισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ τουσ, ιτοι 2/4/2021, θμζρα Ραραςκευι και ϊρα 12:30, μζςω των 

αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ςφςτθμα οργάνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά 

των κείμενων διατάξεων για τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και διαδικαςιϊν. 
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ΑΘΟ 10ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ/ κοινοπραξίεσ αυτϊν ι 

ςυνεταιριςμοί που αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το 

αντικείμενο του διαγωνιςμοφ, που λειτουργοφν νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (ΕΟΧ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν 

υπογράψει τθ Συμφωνία Δθμοςίων Συμβάςεων του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου ςφμφωνα με το 

άρκρο 25 του Ν. 4412/2016.  

Οι ενϊςεισ προςϊπων δεν υποχρεοφνται να περιβλθκοφν οριςμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι τθσ 

προςφοράσ τουσ. Ωςτόςο, ςε περίπτωςθ που θ διακθρυςςόμενθ με τθν παροφςα προμικεια κατακυρωκεί 

ςε ζνωςθ προςϊπων, θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται, εφ’ όςον το κεωριςει αναγκαίο για τθν 

ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, να ηθτιςει από τθν ζνωςθ να περιβλθκεί οριςμζνθ νομικι μορφι 

και θ ζνωςθ, ςτθν περίπτωςθ αυτι, υποχρεοφται να το πράξει. 

Τα εγκατεςτθμζνα ςτθν Ελλάδα φυςικά ι νομικά πρόςωπα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνα ςτα οικεία 

επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα και να προςκομίηουν ανάλογο πιςτοποιθτικό. Οι υποψιφιοι που δεν 

ζχουν εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα πρζπει να αποδεικνφουν τθν εγγραφι τουσ ςε επαγγελματικό ι εμπορικό 

μθτρϊο του κράτουσ εγκατάςταςισ τουσ ι να προςκομίηουν ανάλογθ ζνορκθ βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό, 

κατά τα οριηόμενα τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 75 του Ν. 4412/2016.  

 

ΑΘΟ 11ο: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 

παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο. Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι οφείλουν 

να κατακζςουν τα ακόλουκα κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ, τα οποία κα πρζπει να 

ςυμπεριλάβουν ςτον (υπο)φάκελο Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ / Τεχνικι προςφορά. 

Εντόσ του θλεκτρονικοφ αρχείου τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται υποχρεωτικά τα αναφερόμενα κατωτζρω 

δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ. Ειδικότερα, οι προςφζροντεσ υποβάλλουν: 

1. Σα φυςικά  πρόςωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

α. Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, για ποςό που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 2% επί τθσ ςυνολικισ 

προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ, χωρίσ Φ.Ρ.Α., ςφμφωνα με όςα ειδικότερα ορίηονται ςτο άρκρο 30ο 

τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ υποβάλλεται από τον προςφζροντα 

θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου PDF και προςκομίηεται από αυτόν ςτθν Αρμόδια Υπθρεςία 

Διεξαγωγισ του Διαγωνιςμοφ ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν 

από τθν θλεκτρονικι υποβολι,   

β. Ραραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, εφόςον ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό με αντιπρόςωπό τουσ, 

γ.   Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ).  Συμπλθρϊνεται μζςω τθσ ειδικισ πλατφόρμασ τθσ 

θλεκτρονικισ υπθρεςίασ https://espdint.eprocurement.gov.gr/ όπου δίνεται θ δυνατότθτα για τθν 

ςφνταξθ και διαχείριςθ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ). Το ΕΕΕΣ να 

υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν 

ι αιτιςεων ςυμμετοχισ από τον κατά περίπτωςθ εκπρόςωπο του οικονομικοφ φορζα (δεν 

απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι τα Κ.Ε.Ρ.). Ωσ 

εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 

ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του, ζκδοςθσ ζωσ 30 θμζρεσ πριν τθν υποβολι 
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του, ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για 

διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (να 

αποςταλεί το ανάλογο παραςτατικό που βεβαιϊνει το νόμιμο εκπρόςωπο του οικονομικοφ φορζα). 

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελείται από ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ 

διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986 (Α'75), ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ προσ αντικατάςταςθ 

των πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ, επιβεβαιϊνοντασ ότι ο εν λόγω 

οικονομικόσ φορζασ πλθροί τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ: 

α. δε βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ των άρκρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τισ οποίεσ οι 

οικονομικοί φορείσ αποκλείονται ι μποροφν να αποκλειςκοφν, 

β. πλθροί τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί, ςφμφωνα με το άρκρο 75 

του Ν. 4412/2016 

Πταν ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με το άρκρο 78 

του Ν. 4412/2016, το ΕΕΕΣ περιζχει επίςθσ τισ ωσ άνω πλθροφορίεσ όςον αφορά ςτουσ φορείσ 

αυτοφσ. Το ΕΕΕΣ αποτελείται από επίςθμθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ότι ο ςχετικόσ λόγοσ 

αποκλειςμοφ δεν ιςχφει και/ι ότι πλθροφται το ςχετικό κριτιριο επιλογισ και παρζχει τισ 

κατάλλθλεσ πλθροφορίεσ, όπωσ απαιτείται από τθν ανακζτουςα αρχι. Το ΕΕΕΣ προςδιορίηει τθ 

δθμόςια αρχι ι το τρίτο μζροσ που είναι υπεφκυνο για τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν δικαιολογθτικϊν 

και περιλαμβάνει επίςθμθ διλωςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ, εφόςον του ηθτθκεί 

και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να προςκομίςει τα εν λόγω δικαιολογθτικά. 

Πταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε 

βάςθ δεδομζνων, ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 79 του Ν. 4412/2016, το ΕΕΕΣ περιζχει επίςθσ 

τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό, όπωσ τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 

τθσ βάςθσ δεδομζνων, τυχόν δεδομζνα αναγνϊριςθσ και, κατά περίπτωςθ, τθν απαραίτθτθ διλωςθ 

ςυναίνεςθσ. 

δ. Αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ του προςφζροντοσ, ιτοι τθν ζναρξθ επιτθδεφματοσ από τθν 

αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία και τισ τυχόν μεταβολζσ. 

2. Σα νομικά πρόςωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

Πλα τα ανωτζρω δικαιολογθτικά τθσ  παραγράφου 1.  α., β., γ. και  δ.  του παρόντοσ άρκρου.  

Διευκρινίηεται ότι:  

Α. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) κακϊσ και όλεσ οι απαιτοφμενεσ δθλϊςεισ τθσ 

διακιρυξθσ υπογράφονται, επί εταιρειϊν (Ε.Ρ.Ε., Ι.Κ.Ε.), και προςωπικϊν εταιριϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από 

τουσ διαχειριςτζσ τουσ ι πρόςωπο ειδικϊσ εξουςιοδοτθμζνο απ’ αυτοφσ και επί ανωνφμων εταιρειϊν 

(Α.Ε.) από τον πρόεδρο και τον διευκφνοντα ςφμβουλο ι πρόςωπο ειδικϊσ εξουςιοδοτθμζνο με 

απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εταιρείασ ι από τουσ ιδίουσ. Ειδικότερα, ςτισ περιπτϊςεισ 

των Α.Ε. θ υποχρζωςθ μθ τελεςίδικθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ αφορά ςτον Διευκφνοντα Σφμβουλο 

κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςφμφωνα με το άρκρο 73 του Ν. 4412/2016, 

Β.  Πςον αφορά ςτα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ του προςφζροντοσ πρζπει να προςκομιςτεί:  
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Προκειμζνου για Α.Ε.:  

α) Βεβαίωςθ του Γενικοφ Εμπορικοφ Μθτρϊου (Γ.Ε.ΜΘ.) τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου ςτθν οποία 

να αναφζρονται οι γενόμενεσ τροποποιιςεισ του καταςτατικοφ τθσ εταιρείασ, 

β)  Αντίγραφο του Φ.Ε.Κ. ςτο οποίο να αναγράφεται θ ιςχφουςα ςφνκεςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Προκειμζνου για Ε.Π.Ε. & Ι.Κ.Ε.: 

α) Βεβαίωςθ του Γενικοφ Εμπορικοφ Μθτρϊου (Γ.Ε.ΜΘ.) τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου ςτθν οποία 

να αναφζρονται οι γενόμενεσ τροποποιιςεισ του καταςτατικοφ/ιδιωτικοφ ςυμφωνθτικοφ  τθσ 
εταιρείασ, 

β)  Αντίγραφο του Φ.Ε.Κ. ςτο οποίο να αναφζρεται/-ονται ο/οι διαχειριςτισ/-ζσ τθσ εταιρείασ.  

Προκειμζνου για προςωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.): 

α) Βεβαίωςθ του Γενικοφ Εμπορικοφ Μθτρϊου (Γ.Ε.ΜΘ) τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου ςτθν οποία 
να αναφζρονται οι γενόμενεσ τροποποιιςεισ του καταςτατικοφ/ιδιωτικοφ ςυμφωνθτικοφ  τθσ 
εταιρείασ, 

β) Αντίγραφο του τελευταίου ιςχφοντοσ καταςτατικοφ/ιδιωτικοφ ςυμφωνθτικοφ.  

3. Οι υνεταιριςμοί: 

 Κατά περίπτωςθ, τα δικαιολογθτικά που προβλζπονται αντιςτοίχωσ ανωτζρω. Διευκρινίηεται ότι οι 

απαιτοφμενεσ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ υπογράφονται από τον Ρρόεδρο του Δ.Σ. του ςυνεταιριςμοφ.   

4. Οι ενϊςεισ προμηθευτϊν που υποβάλλουν κοινή προςφορά: 

α. Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για  τον κάκε Ανάδοχο που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ,  

β. Διλωςθ ςφςταςθσ ζνωςθσ προμθκευτϊν, ςτθν οποία κα φαίνεται το αντικείμενο των εργαςιϊν του 

κακενόσ από τουσ ςυμμετζχοντεσ, θ ποςότθτα του υλικοφ ι το μζροσ αυτοφ που αντιςτοιχεί ςτον 

κακζνα εξ αυτϊν επί του ςυνόλου τθσ προςφοράσ, ο εκπρόςωποσ τθσ ζνωςθσ ζναντι τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ και το πρόςωπο που ενδεχομζνωσ τον αναπλθρϊνει. 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του προςφζροντοσ ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 

υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου τφπου .pdf και προςκομίηονται κατά 

περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι, πλθν των 

Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φζρουν ψθφιακι υπογραφι. 

ΡΟΣΟΧΘ: ςτα ζντυπα που προςκομίηονται δεν περιλαμβάνονται ΦΕΚ  

Σφμφωνα με τον Ν. 4250/2014, τα ζγγραφα που υπογράφονται από τον ςυμμετζχοντα, φζρουν ψθφιακι 

υπογραφι και δεν απαιτείται ςχετικι κεϊρθςθ. Για τα ζγγραφα που ζχουν εκδοκεί από Δθμόςια Αρχι, 

απαιτείται τουλάχιςτον θ προςκόμιςθ απλοφ φωτοαντιγράφου, ενϊ για τα ζγγραφα που ζχουν εκδοκεί 

από Ιδιωτικό Φορζα, απαιτείται θ προςκόμιςθ φωτοαντιγράφου από επικυρωμζνο αντίγραφο 

ςυνοδευόμενο από υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά του. 

Επιςθμαίνεται ότι τα ανωτζρω δικαιολογθτικά και όλα τα άλλα ςτοιχεία και ζγγραφα  του υποφακζλου 

«Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά» που ζχουν υποβλθκεί με τθν θλεκτρονικι προςφορά 

και απαιτοφνται να προςκομιςκοφν ςτθν ανακζτουςα αρχι εντόσ τθσ ανωτζρω αναφερόμενθσ 

προκεςμίασ είναι τα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που δεν ζχουν εκδοκεί / ςυνταχκεί από τον ίδιο τον 

οικονομικό φορζα και κατά ςυνζπεια δεν φζρουν τθν ψθφιακι του υπογραφι. Ωσ τζτοια ςτοιχεία 
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ενδεικτικά είναι: θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ, πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από δθμόςιεσ αρχζσ ι άλλουσ 

φορείσ. 

 Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 

κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται 

για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ (άρκρο 79, παρ. 5 του Ν. 4412/2016). 

Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ι μθ προςικουςασ υποβολισ των αναφερόμενων πιο πάνω 

δικαιολογθτικϊν, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Το αυτό ιςχφει και ςε περίπτωςθ 

υποβολισ υπεφκυνων δθλϊςεων με αναλθκζσ ι ανακριβζσ περιεχόμενο. 

 

ΑΘΟ 12ο: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΡΟΥ ΥΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΘΣ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ 

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ςτον οποίο πρόκειται να κατακυρωκεί ο Διαγωνιςμόσ οφείλει να υποβάλει 

θλεκτρονικά εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν θλεκτρονικι κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ, τα 

ακόλουκα κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά. Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά υποβάλλονται ςε μορφι 

αρχείου τφπου .pdf και προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν 

θλεκτρονικι υποβολι.  

Τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά του άρκρου 80  του Ν. 4412/2016, κατά περίπτωςθ. Αναλυτικότερα: 

α)  Οι Ζλληνεσ πολίτεσ: 

1) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται από 

αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου 

είναι εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ, ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν τθν 

υποβολι του από το οποίο να προκφπτει, ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι 

απόφαςθ, για κάποιο από τα αδικιματα τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016: για ςυμμετοχι 

ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, δωροδοκία, απάτθ ςε βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ 

δραςτθριότθτεσ, νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ, παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, για κάποιο από τα αδικιματα 

του Αγορανομικοφ Κϊδικα, ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ ι για 

κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ 

ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεωκοπίασ  

2)  Ριςτοποιθτικά αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν 

τθν υποβολι τουσ, από τα οποία να προκφπτει ότι ο οικονομικόσ φορζασ  

δεν τελεί υπό πτϊχευςθ,   

δεν ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ,  

δεν τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο,  

δεν ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ,  

δεν ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ και  

δεν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου  

3) Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, και είναι ςε ιςχφ κατά το χρόνο 

υποβολισ του ι είναι ζκδοςθσ 3μινου πριν τθν υποβολι του,  από το οποίο να προκφπτει ότι ο 

οικονομικόσ φορζασ δεν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων και 

21PROC008151806 2021-02-17



 
ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΕΤΘΣΙΑΣ ΡΟΛΘΡΤΙΚΘΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ  
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΑ ΟΙΚΟΥ MERATE,                                                                                                                     (ΑΔ 7/2021) 
ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΣΘΣ ΟΙΚΟΥ GAMBRO                                                                                                                  ΔΙΑΚΘΥΞΘ 
ΛΟΙΡΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΥ DRAEGER 
                                                                                                    

Σελίδα 17 από 53 
 

ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ). Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτθν 

αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά των παραπάνω περιπτϊςεων (2) και (3) εκδίδονται με βάςθ τθν 

ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό 

πιςτοποιθτικό  

4)  Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, ζκδοςθσ ζωσ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι 

του, με το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι του οικονομικοφ φορζα ς’ αυτό και το ειδικό 

επάγγελμά του ιτοι τθν καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ.  

5) Ριςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν 

Σχζςεων, ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν τθν υποβολι του, από το οποίο να προκφπτουν οι 

πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό 

διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ ι 

αίτθςθσ ςυμμετοχισ. Σε περίπτωςθ που θ ζκδοςθ του εν λόγω πιςτοποιθτικοφ δεν είναι εφικτι, οι 

οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν υπεφκυνθ διλωςθ που ζχει ςυνταχκεί μετά από τθν κοινοποίθςθ 

τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ ςτθν οποία δθλϊνεται  ότι δεν ζχουν 

εκδοκεί πράξεισ επιβολισ προςτίμου ςε βάροσ τουσ, ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 

θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ. 

β)  Οι αλλοδαποί:  

1) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται από 

αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου 

είναι εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ, ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν τθν 

υποβολι του, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι 

απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 

2)  Ριςτοποιθτικό τθσ κατά περίπτωςθ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ τθσ χϊρασ 

εγκατάςταςισ τουσ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν ςε κάποια από τισ καταςτάςεισ τθσ 

περ. (β) τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 ι υπό άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ ι 

διαδικαςία και ότι πλθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ παραγράφου 2 του ιδίου άρκρου. Τα 

δικαιολογθτικά των παραπάνω περιπτϊςεων εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ 

που είναι εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό 

3)  Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, από το οποίο να προκφπτει ότι 

ιταν εγγεγραμμζνοι ςτα μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου ι ςε ιςοδφναμεσ επαγγελματικζσ 

οργανϊςεισ, κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και εξακολουκοφν να παραμζνουν 

εγγεγραμμζνοι μζχρι τθν επίδοςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ.  

γ)  Σα νομικά πρόςωπα / ςυνεταιριςμοί (ημεδαπά ή αλλοδαπά):  

1)  Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για τουσ Ζλλθνεσ πολίτεσ ι αλλοδαποφσ, αντίςτοιχα. 

2)  Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου,  από το 

οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό κοινι εκκακάριςθ του Ν. 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι 

ειδικι εκκακάριςθ του Ν. 1892/1990 ι άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ  και επίςθσ, ότι δεν τελοφν υπό 

διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ ι ειδικισ εκκακάριςθσ των ανωτζρω νομοκετθμάτων ι υπό 

άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ.  

3)  Ειδικότερα, τα ανωτζρω νομικά πρόςωπα πρζπει να προςκομίηουν για τουσ διαχειριςτζσ, ςτισ 

περιπτϊςεισ των εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και των Ιδιωτικϊν Κεφαλαιουχικϊν 

Εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) και των προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο, τον διευκφνοντα 

ςφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου για τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ (Α.Ε.) και 

τουσ ςυνεταιριςμοφσ, απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο αρμόδιασ 

διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι τα ανωτζρω 
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πρόςωπα δεν ζχουν καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για κάποιο από τα αδικιματα 

των περιπτϊςεων του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016. 

4) Επί θμεδαπϊν ανωνφμων εταιρειϊν, τα προαναφερόμενα πιςτοποιθτικά τθσ εκκακάριςθσ ι 

διαδικαςίασ ζκδοςθσ απόφαςθσ εκκακάριςθσ, εκδίδονται, όςον αφορά ςτθν κοινι εκκακάριςθ από 

τθν αρμόδια Υπθρεςία τθσ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ, ςτο μθτρϊο Ανωνφμων Εταιρειϊν τθσ οποίασ 

είναι εγγεγραμμζνθ θ ςυμμετζχουςα ςτο διαγωνιςμό A.E. και, όςον αφορά ςτθν ειδικι εκκακάριςθ 

του Ν. 1892/1990, από το αρμόδιο Εφετείο τθσ ζδρασ τθσ ανωνφμου εταιρείασ που τελεί υπό ειδικι 

εκκακάριςθ. Επί θμεδαπϊν εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.) το πιςτοποιθτικό τθσ εκκακάριςθσ, εκδίδεται από το αρμόδιο τμιμα του Ρρωτοδικείου τθσ 

ζδρασ τθσ ςυμμετζχουςασ ςτο διαγωνιςμό επιχείρθςθσ.  

δ)   Οι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ προμηθευτϊν που υποβάλλουν κοινή προςφορά:  

Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε Οικονομικό Φορζα που ςυμμετζχει ςτθν 

Ζνωςθ.  

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν 

και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 1 του Ν. 4412/2016 

άρκρ. 103, αίτθμα προσ το αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, 

το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθ 

χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των 

δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ 

αρχζσ. Το παρόν εφαρμόηεται αναλόγωσ και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν 

προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων 

ςυμμετοχισ και πριν το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παράγραφοσ 

5 εδάφιο αϋ, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 

 

ΑΘΟ 13ο: ΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΟΙ 

Πλα τα προςκομιηόμενα ζγγραφα πρζπει να υποβάλλονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 

(Αϋ 94) (πρωτότυπα ι επικυρωμζνα αντίγραφα των πρωτοτφπων ι ευκρινι φωτοαντίγραφα αυτϊν). Ειδικά 

τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι 

φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ 

οποία φζρει υπογραφι μετά τθν ζναρξθ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

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

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 (Α ' 188). 

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. Ρροςκομίηονται πρωτότυπα ι 

επικυρωμζνα αντίγραφα ι ευκρινι φωτοαντίγραφα αυτϊν, ςφμφωνα με το Ν. 4250/26-3-2014, εφόςον 

ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ. 

Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ πρζπει να ζχουν αλθκζσ και ακριβζσ περιεχόμενο, άλλωσ επιφζρουν κυρϊςεισ.  

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τα παραπάνω ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι δεν 

καλφπτουν όλεσ τισ ωσ άνω αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να 

αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 

βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερόμενου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ 

21PROC008151806 2021-02-17



 
ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΕΤΘΣΙΑΣ ΡΟΛΘΡΤΙΚΘΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ  
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΑ ΟΙΚΟΥ MERATE,                                                                                                                     (ΑΔ 7/2021) 
ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΣΘΣ ΟΙΚΟΥ GAMBRO                                                                                                                  ΔΙΑΚΘΥΞΘ 
ΛΟΙΡΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΥ DRAEGER 
                                                                                                    

Σελίδα 19 από 53 
 

αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ – μζλουσ 

ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ του οικονομικοφ φορζα.  

Στθν κατά τα άνω υπεφκυνθ διλωςθ κα δθλϊνεται ότι ςτθ ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν εκδίδονται τα 

ςυγκεκριμζνα ζγγραφα και ότι δεν ςυντρζχουν ςτο ςυγκεκριμζνο πρόςωπο οι ανωτζρω νομικζσ 

καταςτάςεισ.  

Σχετικά με τα ζγγραφα αποδεικτικά μζςα  του άρκρου 80  του Ν. 4412/2016, οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ 

γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ και οι 

υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι 

των δικαιολογθτικϊν. 

 

ΑΘΟ 14ο: ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 

1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία 26/3/2021, θμζρα 
Ραραςκευι και ϊρα 15:00 μ.μ. που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε 
θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτα άρκρα 36  και 37 του Ν. 4412/2016.  

2. Τα περιεχόμενα του θλεκτρονικοφ φακζλου τθσ προςφοράσ ορίηονται ωσ εξισ:  

(α) ζνασ (υπο)φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά»,  

(β) ζνασ (υπο)φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά». Με τον όρο «(υπο)φάκελοσ» 

εννοοφμε τθν κατθγορία επιςυναπτόμενων αρχείων ςτο ςφςτθμα. 

Κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ από τον Οικονομικό Φορζα ςθμαίνονται από αυτόν με χριςθ του 

ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό 

χαρακτιρα (όπωσ ορίηεται από το άρκρο 16ο του παρόντοσ εγγράφου). Ο χριςτθσ − οικονομικόσ φορζασ 

υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ, θλεκτρονικά μαηί με τθν προςφορά του, εγκαίρωσ και 

προςθκόντωσ, επί ποινι αποκλειςμοφ κακϊσ και τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ςε 

μορφι αρχείου .pdf, όπωσ αναλυτικά περιγράφονται κατωτζρω: 

1. Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαγωνιςτικι 

διαδικαςία υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου τφπου .pdf και προςκομίηονται 

κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. 

2. Ο χριςτθσ − οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τθν εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ θλεκτρονικά ςε 

μορφι αρχείου .pdf και υποχρεοφται να τθν υποβάλλει ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) ςε 

προκεςμία που δεν υπερβαίνει τισ τρεισ (3) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν θλεκτρονικι υποβολι. 

3. Ο οικονομικόσ φορζασ ςυντάςςει τθν τεχνικι και οικονομικι του προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ τθν 

αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό 

θλεκτρονικό αρχείο το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον οικονομικό φορζα. Σε 

περίπτωςθ διάςταςθσ των ςτοιχείων που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του 

ςυςτιματοσ και του ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου απορρίπτεται θ προςφορά 

ωσ απαράδεκτθ ςφμφωνα με το άρκρο 23 του παρόντοσ. 

4. Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ. 

 

Ο φάκελοσ κάκε προςφοράσ περιλαμβάνει τουσ ακόλουκουσ δφο (2) επιμζρουσ, ανεξάρτθτουσ, 

θλεκτρονικοφσ (υπο)φακζλουσ: 
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1. (Υπο)φάκελοσ «Δικαιολογθτικά - Τεχνικι Ρροςφορά» που περιζχει αφενόσ τα δικαιολογθτικά 

ςυμμετοχισ και τθν εγγυθτικι ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω αναφερόμενα και αφετζρου 

τθν Τεχνικι Ρροςφορά, θ οποία, ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι 

φόρμα του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι 

.pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που 

περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά 

υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα 

παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο .pdf. 

Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ 

φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά 

θλεκτρονικά αρχεία. 

2. (Υπο)φάκελοσ «Οικονομικι Ρροςφορά» που περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά του 

οικονομικοφ φορζα. Θ Οικονομικι Ρροςφορά υποβάλλεται θλεκτρονικά ςτον (υπο)φάκελο 

«Οικονομικι Ρροςφορά». Θ οικονομικι προςφορά, ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ 

ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. Στθ ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό 

αρχείο, ςε μορφι .pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα 

ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του 

παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ 

περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 

θλεκτρονικό αρχείο .pdf. 

 

ΑΘΟ 15ο: ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΡΟΦΑΚΕΛΩΝ 

 

1. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

Ο Φάκελοσ των Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ πρζπει να περιλαμβάνει, επί ποινι απόρριψθσ, τθν 

εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ και όλα τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο άρκρο 11ο 

τθσ παροφςθσ. 

 

2.  ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

Ο Φάκελοσ τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ διαιρείται ςτισ εξισ παρακάτω αναφερόμενεσ πλθροφορίεσ, 

δθλϊςεισ ι πιςτοποιθτικά, με τθν ίδια ςειρά και αρίκμθςθ: 

Α) Ρροςφερόμενο είδοσ/υπθρεςία και Τεχνικά χαρακτθριςτικά 

Β) Συμπλθρωμζνοσ ο Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ. 

   

Α) Προςφερόμενο είδοσ/υπηρεςία και Σεχνικά χαρακτηριςτικά 

Στισ προςφορζσ (φάκελοσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ) πρζπει να κατατίκεται: 

1. ζγγραφθ διλωςθ του ςυμμετζχοντα με τθν οποία να δθλϊνεται: α) αποδζχεται όλουσ τουσ όρουσ 

τθσ διακιρυξθσ και θ προςφορά του πλθροί πλιρωσ τισ απαιτοφμενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του 

διαγωνιςμοφ, β) ο προςφζρων διακζτει κατάλλθλθ και επαρκι υποδομι (εξειδικευμζνο προςωπικό 

και τεχνικά μζςα, κτλ.) για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, γ) θ προςφορά του ιςχφει για διάςτθμα 
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τουλάχιςτον δϊδεκα μθνϊν και δ) το χρόνο παράδοςθσ/εκτζλεςθσ του/τθσ υπό προμικεια 

υλικοφ/ανάκεςθ υπθρεςίασ. 

2.   Τα πιςτοποιθτικά και δικαιολογθτικά, όπωσ αναφζρονται ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ - Ραράρτθμα 

Αϋ, όπωσ άδειεσ λειτουργίασ, πιςτοποιθτικά ISO κ.λ.π., ανάλογα με τθν κατθγορία ειδϊν/ και 

υποβάλλονται θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου τφπου .pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ εντόσ 

τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. 

Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ φζρουν υπογραφι μετά τθν ζναρξθ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Προςοχή: η αναγραφή οικονομικϊν ςτοιχείων ςτην τεχνική προςφορά αποτελεί λόγο απόρριψησ τησ 

προςφοράσ. 

 

Β) Ρίνακασ ςυμμόρφωςθσ 

Ο Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ τθσ Διακιρυξθσ πρζπει να υποβλθκεί με τθν τεχνικι προςφορά, ςυμπλθρωμζνοσ 

ςφμφωνα με τισ επεξθγιςεισ που δίνονται ςτο Ραράρτθμα Αϋ.  

 

3.  ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

Στο φάκελο τθσ οικονομικισ προςφοράσ τοποκετοφνται, επί ποινι απορρίψεωσ, τα οικονομικά ςτοιχεία 

τθσ προςφοράσ. Στθν οικονομικι προςφορά κα αναγράφεται επίςθσ το ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό (%) 

ςτο οποίο υπάγονται τα προςφερόμενα είδθ/υπθρεςίεσ και κα βαρφνει το φορζα, κακϊσ και τθν ιςχφ τθσ 

προςφοράσ. Ριο ςυγκεκριμζνα: 

α. Θ προςφερόμενθ τιμι πρζπει να προκφπτει με ςαφινεια από τθν οικονομικι προςφορά, θ οποία 

πρζπει να είναι διαμορφωμζνθ ςφμφωνα με όςα ηθτοφνται από τθν παροφςα διακιρυξθ. 

β. Οι τιμζσ πρζπει να περιλαμβάνουν το ςφνολο των επιβαρφνςεων (προβλεπόμενοι φόροι, δαςμοί, 

αςφάλιςτρα, κόςτοσ εκτελωνιςμοφ, νόμιμεσ κρατιςεισ και άλλεσ ςχετικζσ δαπάνεσ) εκτόσ του 

Φ.Ρ.Α., ο οποίοσ κα αναφζρεται χωριςτά. Θ ςυνολικι τιμι χωρίσ Φ.Ρ.Α. κα λθφκεί υπόψθ για τθ 

ςφγκριςθ των προςφορϊν. 

γ. Σε περιπτϊςεισ προϊόντων και υπθρεςιϊν που προςφζρονται δωρεάν, κα αναγράφεται ςτθν οικεία 

κζςθ τθσ οικονομικισ προςφοράσ θ ζνδειξθ «ΔΩΕΑΝ». Εάν ζχει παραλειφκεί θ αναγραφι τιμισ, 

ακόμθ και αν δεν υπάρχει θ ζνδειξθ «ΔΩΕΑΝ», κεωρείται αμαχιτωσ ότι τα αντίςτοιχα προϊόντα ι 

υπθρεςίεσ ζχουν προςφερκεί δωρεάν. 

δ.      Τιμζσ : 

Θ αναγραφι τθσ τιμισ ςε ΕΥΩ, μπορεί να γίνεται με δφο δεκαδικά ψθφία, εφόςον χρθςιμοποιείται 

ςε ενδιάμεςουσ υπολογιςμοφσ. Το γενικό ςφνολο ςτρογγυλοποιείται ςε δφο δεκαδικά ψθφία, προσ 

τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψθφίο είναι ίςο ι μεγαλφτερο του πζντε και προσ τα κάτω εάν είναι 

μικρότερο του πζντε. 

Για λόγουσ ςφγκριςθσ των προςφορϊν από το ςφςτθμα, ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα τθσ 

οικονομικισ προςφοράσ του ςυςτιματοσ, οι ςυμμετζχοντεσ κα ςυμπλθρϊςουν ωσ τιμι προςφοράσ 

τθ ςυνολικι τιμι κακαρισ αξίασ προ ΦΡΑ με δφο (2) δεκαδικά ψθφία (αρικμόσ). 
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Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ του θλεκτρονικοφ παραγόμενου από το ςφςτθμα αρχείου τθσ 

οικονομικισ προςφοράσ και του ςυμπλθρωμζνου από τον προμθκευτι εντφπου οικονομικισ 

προςφοράσ, υπεριςχφει το παραγόμενο από το ςφςτθμα. 

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

απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ 

ε. Στθ διαδικτυακι πφλθ Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ., ςτα ςυνθμμζνα αρχεία, επιςυνάπτεται και ο Ρίνακασ 

Οικονομικισ Ρροςφοράσ (ςε μορφι excel), τον οποίο πρζπει να ςυμπλθρϊςει ο προςφζρων 

οικονομικόσ φορζασ και να επιςυνάψει ςτθν προςφορά του  (ςε όποια μορφι επιτρζπει το 

ςφςτθμα, είτε excel είτε .pdf). 

Ρροςφορά θ οποία δεν κα περιζχει τα ανωτζρω ςτοιχεία, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

ΑΘΟ 16ο: ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ  

1. Θ ανακζτουςα αρχι δεν αποκαλφπτει πλθροφορίεσ που τθσ ζχουν διαβιβάςει οικονομικοί φορείσ 

και τισ οποίεσ ζχουν χαρακτθρίςει ωσ εμπιςτευτικζσ, ςυμπεριλαμβανομζνων, ενδεικτικά, των 

τεχνικϊν ι εμπορικϊν απορριτων και των εμπιςτευτικϊν πτυχϊν των προςφορϊν εκτόσ αν 

προβλζπεται άλλωσ ςτο Ν. 4412/2016 ι ςε άλλεσ διατάξεισ, ιδίωσ ςτο άρκρο 1 του Ρ.Δ. 28/2015 (Α' 

34) και ςτο άρκρο 24 του Ν. 2121/1993 (Α'25), και με τθν επιφφλαξθ των υποχρεϊςεων ςχετικά με 

τθ δθμοςιοποίθςθ των ςυναπτόμενων ςυμβάςεων και τθν ενθμζρωςθ των υποψθφίων και των 

προςφερόντων.  

2. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να επιβάλλουν απαιτιςεισ ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ, με ςκοπό 

τθν προςταςία του εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα των πλθροφοριϊν, τισ οποίεσ παρζχουν οι 

ανακζτουςεσ αρχζσ κακ’ όλθ τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςυμβάςεων. Μποροφν επίςθσ να απαιτιςουν 

από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να διαςφαλίηουν τθν τιρθςθ των απαιτιςεων αυτϊν από το 

προςωπικό τουσ, τουσ υπεργολάβουσ τουσ και κάκε άλλο τρίτο πρόςωπο που χρθςιμοποιοφν κατά 

τθν ανάκεςθ ι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

3. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ 

τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ 

διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

πλθροφορίασ. 

4. Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ 

προςφερόμενεσ ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που 

χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςι τθσ. 

5. Το δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτα ζγγραφα των προςφορϊν άλλων οικονομικϊν φορζων αςκείται, 

ςφμφωνα με τουσ όρουσ του άρκρου 1 του άρκρου πρϊτου του Ρ.Δ. 28/2015 (Α' 34). 

ΑΘΟ 17ο: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΡΟΣΦΟΕΣ 

Εναλλακτικζσ Ρροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Εάν υποβλθκοφν τυχόν 

Εναλλακτικζσ Ρροςφορζσ, δεν κα λθφκοφν υπόψθ. Ο υποψιφιοσ Οικονομικόσ Φορζασ, ο οποίοσ κα 

υποβάλλει τζτοιασ φφςθσ προτάςεισ, δεν δικαιοφται ςε καμία περίπτωςθ να διαμαρτυρθκεί ι να 

επικαλεςτεί λόγουσ προςφυγισ κατά τθσ απόρριψθσ των προτάςεων αυτϊν. 
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ΑΘΟ 18ο: ΧΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 

Οι Ρροςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προςφζροντεσ για δϊδεκα (12)  μινεσ, προκεςμία που αρχίηει 

από τθν επόμενθ τθσ λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν. Ρροςφορά που ορίηει χρόνο 

ιςχφοσ μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Θ ιςχφσ τθσ 

προςφοράσ δφναται να παρατακεί (άρκρο 97 του Ν. 4412/2016) κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα 

ίςο με τθν προβλεπόμενθ από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ αρχικι διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. Μετά τθ 

λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα τθσ 

διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, 

αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί 

φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ, 

εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε 

όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και 

αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

ΑΘΟ 19ο: ΤΙΜΕΣ ΡΟΣΦΟΩΝ – ΝΟΜΙΣΜΑ 

 Με τθν προςφορά, θ τιμι του/τθσ προσ προμικεια/ανάκεςθ υλικοφ/υπθρεςίασ δίνεται ανά μονάδα , 

όπωσ κακορίηεται ςτθ διακιρυξθ. Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και 

κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, εκτόσ από το Φ.Ρ.Α., για παράδοςθ του/τθσ υλικοφ/υπθρεςίασ ςτον τόπο και 

με τον τρόπο που προβλζπεται ςτθ διακιρυξθ. 

 Οι προςφορζσ, οι τυχόν οικονομικζσ κυρϊςεισ, οι αξιολογιςεισ, οι κατακυρϊςεισ και οιαςδιποτε 

μορφισ αξία κα δίδεται μόνο ςε EURO. 

 Θ προςφερόμενθ τιμι δίδεται ςε EURO ανά μονάδα είδουσ. 

 Ρροςφορά για εγχϊριο προϊόν που περιζχει τιμι ςε ςυνάλλαγμα ι με ριτρα ςυναλλάγματοσ 

απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

 Ρροςφορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ, χωρίσ αυτό να προβλζπεται από τθ διακιρυξθ, 

απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

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

ωσ απαράδεκτθ, με απόφαςθ του αρμόδιου για τθ διοίκθςθ του φορζα οργάνου, μετά από γνωμοδότθςθ 

του αρμόδιου για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν οργάνου. 

ΑΘΟ 20ο: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Θ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν πραγματοποιείται τζςςερισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ 

μετά από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, τθν 2α/4/2021, θμζρα 

Ραραςκευι και ϊρα 12:30 μ.μ. μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ςφςτθμα οργάνων τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για τθν ανάκεςθ 

δθμοςίων ςυμβάςεων και διαδικαςιϊν. 

2. Κατά τθν προαναφερόμενθ θμερομθνία και ϊρα γίνεται αποςφράγιςθ μόνο των θλεκτρονικϊν 

(υπο)φακζλων «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά». Οι θλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι 

των οικονομικϊν προςφορϊν αποςφραγίηονται θλεκτρονικά μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων 

ςτο ςφςτθμα οργάνων, ςε θμερομθνία και ϊρα που κα γνωςτοποιθκεί ςε αυτοφσ των οποίων οι 

προςφορζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ μετά τθν αξιολόγθςθ των λοιπϊν ςτοιχείων αυτϊν. 
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3. Αμζςωσ μετά από τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των (υπο)φακζλων «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – 

Τεχνικι Ρροςφορά», οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό κα ζχουν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτο 

περιεχόμενο των προςφορϊν που αποςφραγίςκθκαν. Ομοίωσ, μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ 

των (υπο)φακζλων «Οικονομικι Ρροςφορά», οι προςφζροντεσ των οποίων οι οικονομικζσ 

προςφορζσ αποςφραγίςκθκαν, κα ζχουν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο των προςφορϊν 

που αποςφραγίςκθκαν προκειμζνου να λάβουν γνϊςθ των τιμϊν που προςφζρκθκαν. 

4. Μετά από τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν 

αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, 

εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων για τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και 

των διαδικαςιϊν. 

5. Συγκεκριμζνα μζςα από το Σφςτθμα ιδίωσ: 

• Θ αρμόδια επιτροπι αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθ διαδικαςία ελζγχου και 

αξιολόγθςθσ των κατά περίπτωςθ φακζλων και υποφακζλων των προςφορϊν. Θ αρμόδια 

επιτροπι αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ ςυντάςςει και υπογράφει τα αιτιολογθμζνα πρακτικά 

αξιολόγθςθσ των φακζλων και υποφακζλων των προςφορϊν. 

• Θ ανακζτουςα αρχι εκδίδει τισ ςχετικζσ αποφάςεισ επί τθσ αξιολόγθςθσ των θλεκτρονικϊν 

προςφορϊν, τισ οποίεσ κοινοποιεί αμελλθτί ςτουσ προςφζροντεσ. 

 

ΑΘΟ 21ο: ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ 

Κριτιριο για τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ, είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από 

οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 

Μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ 

αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά 

των κείμενων διατάξεων του άρκρου 221 του Ν. 4412/2016 για τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και 

των διαδικαςιϊν τθσ. 

Συγκεκριμζνα μζςα από το Σφςτθμα ιδίωσ: 

• Θ αρμόδια επιτροπι αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ, που ζχει οριςκεί από τθν ανακζτουςα αρχι και 

τα μζλθ τθσ, πιςτοποιθμζνοι χριςτεσ του ςυςτιματοσ, προβαίνει ςτθ διαδικαςία ελζγχου και 

αξιολόγθςθσ των κατά περίπτωςθ φακζλων και υποφακζλων των προςφορϊν. 

• Θ αρμόδια επιτροπι αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ ςυντάςςει και υπογράφει τα κατά περίπτωςθ 

πρακτικά αξιολόγθςθσ των φακζλων και υποφακζλων των προςφορϊν.  

• Θ ανακζτουςα αρχι εκδίδει τισ ςχετικζσ αποφάςεισ επί τθσ αξιολόγθςθσ των θλεκτρονικϊν 

προςφορϊν. 

• Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ 

τουσ. 

• Θ επιτροπι αξιολόγθςθσ διαγωνιςμοφ ι άλλοι πιςτοποιθμζνοι χριςτεσ από τθν ανακζτουςα αρχι 

του διαγωνιςμοφ απευκφνουν αιτιματα ςτουσ ςυμμετζχοντεσ χριςτεσ – οικονομικοφσ φορείσ για 
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παροχι διευκρινίςεων επί υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν και οι χριςτεσ – οικονομικοί φορείσ 

παρζχουν τισ διευκρινίςεισ εντόσ των κατά περίπτωςθ προκεςμιϊν που τουσ ορίηονται. 

α)  ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Μετά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν, θ Επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ & αξιολόγθςθσ των 

προςφορϊν ελζγχει τθν ορκότθτα και τθν πλθρότθτα των δικαιολογθτικϊν που ζχουν υποβλθκεί.  

β) ΣΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Μετά τθν παραπάνω διαδικαςία κα γίνει αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν για όςεσ προςφορζσ δεν 

ζχουν απορριφκεί κατά τον ζλεγχο και τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ, θ Επιτροπι κα διαβιβάςει το πρακτικό τθσ ςτο Αρμόδιο 

Συλλογικό Πργανο Λιψθσ Αποφάςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ μζςω τθσ Υπθρεςίασ Διενζργειασ και 

κατόπιν κα διαβιβαςκεί ςε αυτιν θ απόφαςθ του Οργάνου, θ οποία αποφαίνεται ςχετικά και με μζριμνά 

τθσ Υπθρεςίασ Διενζργειασ γνωςτοποιείται ςτουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ θ απόφαςι του.  

γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν αποςφραγίηονται μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ τθσ 

τεχνικισ προςφοράσ και των λοιπϊν ςτοιχείων αυτισ, ςε θμερομθνία που κα γνωςτοποιθκεί ςτουσ 

ςυμμετζχοντεσ τρεισ (3) τουλάχιςτον θμζρεσ νωρίτερα. 

Αυτοί που δικαιοφνται να παρευρίςκονται ςτθ διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν λαμβάνουν 

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

Για τισ ανάγκεσ τθσ οικονομικισ αξιολόγθςθσ, θ Επιτροπι κα ελζγξει το περιεχόμενο των οικονομικϊν 

προςφορϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει εάν ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ οικονομικισ αξιολόγθςθσ, θ Επιτροπι κα κατατάξει τισ προςφορζσ ςε 

Συγκριτικό Ρίνακα. Θ Επιτροπι διαβιβάηει μζςω τθσ Υπθρεςίασ Διενζργειασ το πρακτικό τθσ ςτο Πργανο το 

οποίο αποφαίνεται ςχετικά και με μζριμνα τθσ Υπθρεςίασ Διενζργειασ γνωςτοποιείται ςτουσ υποψιφιουσ 

αναδόχουσ θ απόφαςι του για τθν κατάταξθ των προςφορϊν. 

δ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑ ΣΟ ΣΑΔΙΟ ΣΗ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Θ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ του φακζλου «Αποδεικτικά Μζςα» γίνεται εντόσ δφο (2) εργάςιμων θμερϊν 

μετά και τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν ςε ζντυπθ μορφι, φςτερα από ςχετικι ειδοποίθςθ των 

ςυμμετεχόντων. Θ αποςφράγιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ γίνεται από αρμόδια προσ τοφτο 

επιτροπι. 

Αμζςωσ μετά τθν ανωτζρω θλεκτρονικι αποςφράγιςθ, οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό κα ζχουν 

θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο του φακζλου των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ που 

αποςφραγίςκθκε.  

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ ελζγχου των δικαιολογθτικϊν, θ Επιτροπι κα κατακζςει ςτο 

αρμόδιο για τθ Διοίκθςθ του φορζα Πργανο το πρακτικό τθσ, το οποίο κα αποφανκεί ςχετικά και ςτο 

οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 12 τθσ 

παροφςασ.  
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ΑΘΟ 22ο: ΣΥΜΡΛΘΩΣΘ  ΑΡΟΣΑΦΘΝΙΣΘ ΡΛΘΟΦΟΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ  

1. Κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ, θ ανακζτουςα αρχι 

μπορεί να καλεί εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ ι τουσ υποψθφίουσ να διευκρινίηουν ι να 

ςυμπλθρϊνουν τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβάλει, μζςα ςε εφλογθ προκεςμία, θ 

οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από επτά (7) θμζρεσ από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυ-

τοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Οποιαδιποτε διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ που υποβάλλεται από τουσ 

προςφζροντεσ ι υποψθφίουσ, χωρίσ να ζχει ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, δεν λαμβάνεται 

υπόψθ. 

2. Θ πιο πάνω διευκρίνιςθ ι θ ςυμπλιρωςθ αφορά μόνο τισ αςάφειεσ, επουςιϊδεισ πλθμμζλειεσ ι 

πρόδθλα τυπικά ςφάλματα που επιδζχονται διόρκωςθ ι ςυμπλιρωςθ, ιδίωσ δε παράλειψθ 

μονογραφϊν, διακεκομμζνθ αρίκμθςθ, ελαττϊματα ςυςκευαςίασ και ςιμανςθσ του φακζλου και των 

υποφακζλων των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ, λεκτικζσ και φραςτικζσ αποκλίςεισ των 

εγγράφων τθσ προςφοράσ από τθν ορολογία των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, που δεν επιφζρουν 

ζννομεσ ςυνζπειεσ ωσ προσ το περιεχόμενό τουσ, ελλείψεισ ωσ προσ τα νομιμοποιθτικά ςτοιχεία, 

πλθμμελισ ςιμανςθ αντιγράφων που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του Ν. 

4250/2014 (Α' 74), μεταφράςεων και λοιπϊν πιςτοποιθτικϊν ι βεβαιϊςεων, διαφοροποίθςθ τθσ 

δομισ των εγγράφων τθσ προςφοράσ από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ι μθ, που κεςπίηονται με 

νόμο, κανονιςτικζσ πράξεισ ι τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ διευκρίνιςθ, κατά το 

πρϊτο εδάφιο, δεν επιτρζπεται να ζχει ωσ ςυνζπεια μεταγενζςτερθ αντικατάςταςθ ι υποβολι 

εγγράφων ςε ςυμμόρφωςθ με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, αλλά μόνο τθ διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ, 

ακόμθ και με νζα ζγγραφα, εγγράφων ι δικαιολογθτικϊν που ζχουν ιδθ υποβλθκεί. 

3. Θ διευκρίνιςθ ι θ ςυμπλιρωςθ δεν πρζπει να ειςάγει διακρίςεισ, άνιςθ μεταχείριςθ των οικονομικϊν 

φορζων ι να ζχει ωσ ςυνζπεια ευνοϊκι μεταχείριςθ ςυγκεκριμζνου οικονομικοφ φορζα ςτθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ. 

4. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλεί εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ να διευκρινίςουν, μζςα ςε 

εφλογθ προκεςμία θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από επτά (7) θμζρεσ από τθν θμερομθνία 

κοινοποίθςθσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ, το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ προςφοράσ που 

ζχουν υποβάλει, αν περιζχει αςάφειεσ ιςςονοσ ςθμαςίασ, ατζλειεσ, επουςιϊδεισ παραλείψεισ ι 

πρόδθλα τυπικά ι υπολογιςτικά ςφάλματα που θ ανακζτουςα αρχι κρίνει ότι μπορεί να 

κεραπευκοφν. Θ διευκρίνιςθ αυτι δεν πρζπει να ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν ουςιϊδθ αλλοίωςθ τθσ 

προςφοράσ και δεν πρζπει να προςδίδει ακζμιτο ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ςτθ ςυγκεκριμζνθ 

προςφορά ςε ςχζςθ με τισ λοιπζσ. 

5. Θ παροχι τθσ δυνατότθτασ διευκρινίςεων ςτον προςφζροντα ι υποψιφιο, ςφμφωνα με τισ 

παραγράφουσ 1 ζωσ 4 του παρόντοσ, είναι υποχρεωτικι για τθν ανακζτουςα αρχι, αν επίκειται 

αποκλειςμόσ του από τθ διαδικαςία, λόγω αςαφειϊν των δικαιολογθτικϊν και εγγράφων τθσ 

προςφοράσ. 

ΑΘΟ 23ο: ΑΡΟΙΨΘ ΡΟΣΦΟΩΝ 

Ρροςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ ςε κάκε μία ι περιςςότερεσ από τισ κάτωκι περιπτϊςεισ : 

1. Οι προςφορζσ που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ 

διακιρυξθσ. Επιςθμαίνεται ότι οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ αποτελοφν ςτο ςφνολό τουσ απαράβατουσ όρουσ 

και θ οποιαδιποτε μθ ςυμμόρφωςθ προσ αυτζσ ςυνεπάγεται απόρριψθ τθσ προςφοράσ 

2. Ρροςφορά με χρόνο υλοποίθςθσ μεγαλφτερο από τον προβλεπόμενο 
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3. Ρροςφορά που ορίηει μικρότερο από το ηθτοφμενο χρόνο ιςχφοσ 

4. Ρροςφορά που το ςυνολικό τθσ τίμθμα υπερβαίνει τθν προχπολογιςκείςα δαπάνθ 

5. Ρροςφορά που το ςυνολικό τθσ τίμθμα υπερβαίνει τθν αντίςτοιχθ τιμι του Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν 

(εάν υπάρχει) 

6. Αςυνικιςτα χαμθλι Οικονομικι Ρροςφορά. Στθν περίπτωςθ αυτι κα ηθτείται από τον υποψιφιο 

Ανάδοχο ζγγραφθ αιτιολόγθςθ τθσ ανάλυςθσ τθσ οικονομικισ του προςφοράσ. Εάν και μετά τθν παροχι 

τθσ ανωτζρω αιτιολόγθςθσ οι προςφερόμενεσ τιμζσ κρικοφν ωσ αςυνικιςτα χαμθλζσ, θ προςφορά κα 

απορρίπτεται. 

ΑΘΟ 24ο: ΙΣΟΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΡΟΣΦΟΕΣ 

Ιςότιμεσ κεωροφνται οι προςφορζσ με τθν ίδια ακριβϊσ τιμι. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι 

επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ 

κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον του αρμοδίου ςυλλογικοφ οργάνου και παρουςία αυτϊν των οικονομικϊν 

φορζων. 

ΑΘΟ 25ο: ΧΟΝΟΣ ΣΥΝΔΟΜΘΣ ΟΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ - ΟΨΙΓΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

Στισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν ι παροχισ γενικϊν υπθρεςιϊν, το αρμόδιο 

γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι του, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ 

ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό, που κα 

κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Το ποςοςτό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για 

διαγωνιςμοφσ προχπολογιςκείςασ αξίασ μζχρι 100.000 ευρϊ περιλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. και το 15% για 

διαγωνιςμοφσ προχπολογιςκείςασ αξίασ από 100.001 ευρϊ και άνω περιλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. ςτθν 

περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ ι το 50% ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ. Για κατακφρωςθ 

μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ποςοςτοφ, απαιτείται 

προθγοφμενθ αποδοχι από τον Οικονομικό Φορζα. 

Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ/υποψιφιοι είχαν δθλϊςει ότι 

πλθροφν, ςφμφωνα με το άρκρο 79 του Ν. 4412/2016, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ ο 

προςφζρων/υποψιφιοσ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν 

προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, οι προςφζροντεσ/υποψιφιοι οφείλουν να ενθμερϊςουν 

αμελλθτί τθν ανακζτουςα αρχι ςχετικά και το αργότερο μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για 

τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν του άρκρου 80 του Ν. 4412/2016. 

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για οψιγενείσ μεταβολζσ 

κατά τθν ζννοια τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου που επιλκαν ςτο πρόςωπο του προςωρινοφ αναδόχου, 

δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, που είχε προςκομιςκεί, 

ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 4, 5 και 6 του άρκρου 72 του Ν. 4412/2016, και εφαρμόηονται κατά τα 

λοιπά οι διατάξεισ των παραγράφων αυτϊν. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του προςωρινοφ αναδόχου, που είχε προςκομιςκεί, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 

του άρκρου 72 του Ν. 4412/2016. 

ΑΘΟ 26ο: ΚΑΤΑΚΥΩΣΘ  ΣΥΝΑΨΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1. Στισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν ι γενικϊν υπθρεςιϊν, το αρμόδιο 

γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι του, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ 

ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό, ςφμφωνα με 
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τθν παράγραφο 1 του άρκρου 25 του παρόντοσ εγγράφου. 

2. Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί αμζςωσ τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα εκτόσ 

από τον προςωρινό ανάδοχο, με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό 

ταχυδρομείο κτλ., επί αποδείξει (άρκρο 105 του Ν. 4412/2016). 

3. Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν 

τθν κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ. 

 Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ, θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ 

επζρχονται εφόςον και όταν ςυντρζξουν ςωρευτικά τα εξισ: α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν 

άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτισ κείμενεσ διατάξεισ βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ 

προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ αναςτολϊν επί αυτϊν, β) 

ολοκλιρωςθ επιτυχισ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα 

άρκρα 35 και 36 του Ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται και γ) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ 

κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλει, ζπειτα από ςχετικι 

πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα 

δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του 

άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ 

προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από το αρμόδιο 

γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει τθ ςφμβαςθ.  

4. Μετά τθν επζλευςθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, θ ανακζτουςα αρχι 

προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του 

προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ 

ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ. 

5. Θ υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να 

υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, κθρφςςεται 

ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ 

διαδικαςία του άρκρου 103 για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει 

για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται, ςφμφωνα με τθν 

περίπτωςθ δ' τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 106 του Ν. 4412/2016. 

6. Ειδικι ριτρα ακεραιότθτασ: Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο προςφζρων ι οι νόμιμοι 

εκπρόςωποί του, δεςμεφονται ότι, ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ κατακφρωςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ, δεν ενιργθςαν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά και ότι κα εξακολουκιςουν να 

ενεργοφν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ αλλά και μετά τθ λιξθ αυτισ.  

Σε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ριτρασ ακεραιότθτασ εκ μζρουσ του αναδόχου μζχρι τθ λιξθ 

τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Οι υποχρεϊςεισ και οι απαγορεφςεισ τθσ 

ριτρασ ακεραιότθτασ καταλαμβάνουν όλα τα μζλθ αυτισ, ςε περίπτωςθ κοινοπραξίασ. 

7. Οι ανακζτοντεσ φορείσ επιβάλλουν τον όρο ότι κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ 

υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου που 

ζχουν κεςπιςτεί από το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ 

διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται 

ςτο Ραράρτθμα XIV του Ρροςαρτιματοσ Β' του Ν. 4412/2016. Οι όροι τθσ παροφςασ παραγράφου 

αναφζρονται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 18 του Ν. 4412/2016). 
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ΑΘΟ 27ο: ΥΡΕΓΟΛΑΒΙΑ  

Οι Οικονομικοί Φορείσ που ςυμμετζχουν ςτον διαγωνιςμό δφναται να ςτθριχτοφν ςτισ ικανότθτεσ άλλων 

φορζων ςφμφωνα με τα οριηόμενα των διατάξεων του άρκρου 287 του Ν. 4412/2016. 

ΑΘΟ 28ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΘΣ  

1. Θ ανακζτουςα αρχι με εδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, 

ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

 α) εφόςον θ διαδικαςία απζβθ άγονθ είτε λόγω μθ υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων 

των προςφορϊν ι αιτιςεων ι αποκλειςμοφ όλων των προςφερόντων ι ςυμμετεχόντων, ςφμφωνα 

με τισ διατάξεισ του παρόντοσ βιβλίου και τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι  

 β) ςτθν περίπτωςθ του τελευταίου εδαφίου τθσ παραγράφου 5 του άρκ. 105 του Ν. 4412/2016 

2. Ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ μπορεί να λάβει χϊρα με ειδικϊσ 

αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, ςτισ 

ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, 

β) αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν 

ουςιωδϊσ και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν ανακζτουςα 

αρχι ι τον φορζα για τον οποίο προορίηεται το υπό ανάκεςθ αντικείμενο,  

γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ,  

δ) αν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ,  

ε) ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 97 του Ν. 4412/2016,  

ςτ) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ όπωσ ιδίωσ δθμόςιασ υγείασ ι 

προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 

3. Αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, θ 

ανακζτουςα αρχι 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. 

4. Πταν ςυντρζχουν οι λόγοι για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 1 

και 2 του παρόντοσ, θ ανακζτουςα αρχι ακυρϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ για 

ολόκλθρο το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ι, αν οι λόγοι αυτοί ςυνδζονται με τμιμα τθσ ςφμβαςθσ, για 

το εν λόγω τμιμα, εφόςον επιτρζπεται θ κατάκεςθ τζτοιων προςφορϊν. 

5. Θ ανακζτουςα αρχι διατθρεί, επίςθσ, το δικαίωμα, μετά από γνϊμθ του αρμοδίου οργάνου, να 

αποφαςίςει, παράλλθλα με τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ, και τθν επανάλθψθ 

οποιοςδιποτε φάςθσ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ, με τροποποίθςθ ι μθ των όρων τθσ ι τθν προςφυγι 

ςτθ διαδικαςία των άρκρων 29 ι 32 του Ν. 4412/2016 εφόςον, ςτθν τελευταία αυτι περίπτωςθ, 

πλθροφνται οι όροι και οι προχποκζςεισ των άρκρων αυτϊν. 

ΑΘΟ 29ο: ΧΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Χρόνοσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται το ζνα (1) ζτοσ.  
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ΑΘΟ 30ο: ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ 

1. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ ηθτοφν από τουσ προςφζροντεσ να παράςχουν, κατά περίπτωςθ, τα 

ακόλουκα είδθ εγγυιςεων: 

α) «Εγγφθςθ ςυμμετοχισ», το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε ποςοςτό ίςο με το 2% επί τθσ 

ςυνολικισ προςφερόμενθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ, μθ ςυνυπολογιηόμενων των 

δικαιωμάτων προαίρεςθσ και παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ Φ.Ρ.Α., με ανάλογθ ςτρογγυλο-

ποίθςθ. 

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

εγγφθςθσ ςυμμετοχισ υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ Φ.Ρ.Α., του/των 

προςφερόμενου/ων τμιματοσ/τμθμάτων. 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο 

ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν 

ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του 

χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ που κακορίηουν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Θ ανακζτουςα αρχι 

μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ 

τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 

διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 73 

ζωσ 78 του Ν. 4412/2016, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα ςτα ζγγραφα τθσ  

ςφμβαςθσ δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 

εκτζλεςθσ με ευκφνθ και μζριμνα των προμθκευτϊν. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά: 

αα) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ 

απόφαςθσ επί αςκθκείςασ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και 

ββ) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ ζνδικων βοθκθμάτων προςωρινισ δικαςτικισ 

Ρροςταςίασ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ’ αυτϊν, και 

γγ) τθν ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με το 

άρκρα 35 και 36 του Ν. 4129/2013 (Α' 52), εφόςον απαιτείται.  

Για τα προθγοφμενα ςτάδια τθσ κατακφρωςθσ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ 

ςυμμετζχοντεσ ςτισ κάτωκι περιπτϊςεισ : α) λιξθσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και μθ 

ανανζωςθσ αυτισ και β) απόρριψθσ τθσ προςφοράσ τουσ και εφόςον δεν ζχει αςκθκεί 

ενδικοφανισ προςφυγι ι ζνδικο βοικθμα ι ζχει εκπνεφςει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ 

ενδικοφανοφσ προςφυγισ ι ζνδικων βοθκθμάτων ι ζχει λάβει χϊρα παραίτθςθσ από το 

δικαίωμα άςκθςθσ αυτϊν ι αυτά ζχουν απορριφκεί αμετακλιτωσ.  

β) «Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ», το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ 

ςφμβαςθσ εκτόσ Φ.Ρ.Α. και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, 

όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει. 
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Ειδικά για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν, ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ 

πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από το ςυμβατικό χρόνο φόρτωςθσ ι παράδοςθσ, για το διάςτθμα 

που κα ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφονται ςτο ςφνολό τουσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και 

ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

2. Οι εγγυιςεισ 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 επιςτρζφο-

νται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

3. Οι εγγυιςεισ του παρόντοσ άρκρου περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν 

θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται (ι τον 

κφριο του ζργου ι τον φορζα καταςκευισ ςτισ περιπτϊςεισ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, μελετϊν 

και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν), 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, 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 ι 

πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν 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. 

4. Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ 

επιςτολζσ προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

5. Για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν και γενικϊν υπθρεςιϊν, εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ και 

ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι 

των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ, κατά τα προβλεπόμενα, των 

παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου. Αν τα αγακά ι οι υπθρεςίεσ είναι διαιρετά και θ παράδοςθ 

γίνεται, ςφμφωνα με τθν ςφμβαςθ, τμθματικά, οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ 

αποδεςμεφονται ςταδιακά, κατά το ποςό που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ τθσ ποςότθτασ των 

αγακϊν ι του τμιματοσ τθσ υπθρεςίασ που παραλιφκθκε οριςτικά. Για τθ ςταδιακι αποδζςμευςι 

τουσ απαιτείται προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. Εάν ςτο 

πρωτόκολλο παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ παρα-

πάνω ςταδιακι αποδζςμευςθ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ, κατά τα προβλεπόμενα, των 

παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου. 

 

21PROC008151806 2021-02-17



 
ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΕΤΘΣΙΑΣ ΡΟΛΘΡΤΙΚΘΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ  
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΑ ΟΙΚΟΥ MERATE,                                                                                                                     (ΑΔ 7/2021) 
ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΣΘΣ ΟΙΚΟΥ GAMBRO                                                                                                                  ΔΙΑΚΘΥΞΘ 
ΛΟΙΡΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΥ DRAEGER 
                                                                                                    

Σελίδα 32 από 53 
 

ΑΘΟ 31ο: ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ – ΡΑΑΛΑΒΘΣ 

1. Οι ηθτοφμενεσ εργαςίεσ κα διενεργοφνται ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν περιγραφι του αντικειμζνου ανάκεςθσ και τεχνικϊν προδιαγραφϊν 

(ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ τθσ Διακιρυξθσ) και ςτο χϊρο που κα υποδεικνφεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι, με 

ζξοδα και ευκφνθ του Ανάδοχου.  

2. Θ παραλαβι του είδουσ/υπθρεςίασ κα διενεργείται από Επιτροπι παραλαβισ που ςυγκροτείται, 

ςφμφωνα με το άρκρο 221 και ακολουκοφνται τα οριηόμενα ςτο άρκρο 219 του Ν. 4412/2016. Ο 

Ανάδοχοσ ζχει δικαίωμα να παρίςταται ςτθ διαδικαςία παραλαβισ. Ο ζλεγχοσ τθσ ποςότθτασ, τθσ 

ποιότθτασ και τθσ καλισ λειτουργίασ των υλικϊν κα γίνεται ςφμφωνα με τα άρκρα 208 & 209 του Ν. 

4412/2016, τα προβλεπόμενα ςτουσ ςχετικοφσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, τθν 

προςφορά του Ανάδοχου, τα παραςτατικά που κα ςυνοδεφουν τα είδθ και, πάντωσ, ςφμφωνα με τισ 

υποδείξεισ τθσ παραπάνω Επιτροπισ. 

3. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναγράφει ςτα δελτία αποςτολισ και τα τιμολόγια πϊλθςθσ τον αρικμό 

τθσ ςφμβαςθσ και τον κωδικό του παρατθρθτθρίου τιμϊν τθσ Ε.Ρ.Υ. (εάν υφίςταται). 

ΑΘΟ 32ο: ΚΥΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ 

1. Με απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, o 

Ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει απ’ αυτι, 

εφόςον δεν φόρτωςε, παρζδωςε ι αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά υλικά/είδθ, ι δεν επιςκεφαςε ι 

ςυντιρθςε αυτά μζςα ςτο ςυμβατικό χρόνο ι το χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε μετά από αίτθςι 

του. 

2. Ο Ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι τθν ανάκεςθ ι από τθν ςφμβαςθ, 

εφόςον: 

 Το υλικό δεν φορτϊκθκε ι παραδόκθκε ι αντικαταςτικθκε με ευκφνθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

 Συντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

3. Στον Ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, τθν ανάκεςθ ι τθ ςφμβαςθ, 

επιβάλλονται με απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου 

οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά ι 

διαηευκτικά, οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 203 του Ν. 4412/2016. 

4. Σε περίπτωςθ παράδοςθσ υλικοφ το οποίο, παρουςιάηει παρεκκλίςεισ από τουσ όρουσ τθσ       ςφμ-

βαςθσ, χωρίσ όμωσ να επθρεάηεται θ καταλλθλότθτά του, είναι δυνατι θ παραλαβι του, με ζκπτωςθ 

επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, ζπειτα από απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου διοίκθςθσ τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ, κατά τθ διαδικαςία των άρκρων 208 & 209  του Ν. 4412/2016.  

5. Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία τα υλικά φορτωκοφν - παραδοκοφν ι αντικαταςτακοφν μετά τθ λιξθ 

του ςυμβατικοφ χρόνου, όπωσ διαμορφϊκθκε με τυχόν μετάκεςθ αυτοφ, και πάντωσ μζχρι τθ λιξθ 

του χρόνου τθσ παράταςθσ που ενδεχομζνωσ χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του Ανάδοχου, τα 

πρόςτιμα του άρκρου 207 του Ν. 4412/2016, κατά τθ διαδικαςία που ορίηει το άρκρο αυτό. 

6. Εκτόσ από τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο Ν. 4412/2016, o προςφζρων ευκφνεται και για κάκε 

ηθμία που τυχόν κα προκφψει εισ βάροσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ από τθ μθ εκτζλεςθ ι τθν κακι 

εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

7. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν/του 

αντικειμζνου, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 

οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ 
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ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι και όπωσ ορίηονται ςτο 

άρκρο 213 του Ν. 4412/2016. 

ΑΘΟ 33ο: ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ – ΚΑΤΘΣΕΙΣ 

H πλθρωμι κα γίνεται ςε ευρϊ (€), μετά από προθγοφμενθ κεϊρθςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν 

ενταλμάτων πλθρωμισ. 

Χρόνοσ εξόφλθςθσ: εντόσ εξιντα (60) θμερϊν, υπολογιηόμενων από τθν επομζνθ τθσ υποβολισ του 

τιμολογίου πϊλθςθσ από τον Ανάδοχο. 

Θ εξόφλθςθ γίνεται με βάςθ τα νόμιμα δικαιολογθτικά πλθρωμισ και τα λοιπά ςτοιχεία που προβλζπονται 

ςτο ςχετικό άρκρο 200 του Ν. 4412/2016 και τθν ιςχφουςα νομοκεςία για τθν εξόφλθςθ τίτλων πλθρωμισ 

ι τθν είςπραξθ απαιτιςεων από το Δθμόςιο και τα Ν.Ρ.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικισ και αςφαλιςτικισ 

ενθμερότθτασ κτλ.). 

Θ υποβολι του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων.  

Σε περίπτωςθ που θ εξόφλθςθ των τιμολογίων γίνει μετά τθν πιο πάνω προκεςμία, θ Ανακζτουςα Αρχι  

κακίςταται υπεριμερθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4152 (Φ.Ε.Κ. 107/τ.Αϋ/9-5-2013) «Επείγοντα 

μζτρα εφαρμογισ των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» παρ. Η υποπαρ. Η5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΑΧΩΝ».  

Θ προκεςμία πλθρωμισ αναςτζλλεται α) κατά το χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί από τθν αποςτολι του 

ςχετικοφ χρθματικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ και μζχρι τθ κεϊρθςθ αυτοφ, β) κατά το χρονικό διάςτθμα 

τυχόν δικαςτικϊν ι εξϊδικων  διενζξεων μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου, που αφοροφν 

ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και γ) ςτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτο ςχετικό άρκρο 

του Ν. 4412/2016. Επίςθσ, δεν προςμετράται ο χρόνοσ κακυςτζρθςθσ τθσ πλθρωμισ, που οφείλεται ςε 

υπαιτιότθτα του παρόχου (μθ ζγκαιρθ υποβολι των αναγκαίων δικαιολογθτικϊν κτλ.). 

 

Ο Ανάδοχοσ βαρφνεται με τισ νόμιμεσ κρατιςεισ:  

 ποςοςτό 2% επί του τιμολογίου τθσ ςφμβαςθσ μετά τθν αφαίρεςθ του Φ.Ρ.Α. και κάκε άλλου ποςοφ 

παρακρατοφμενου υπζρ τρίτων, ςφμφωνα με τθν αρικμ. ΔΥ6α/Γ.Ρ./οικ. 36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. ςε 

εφαρμογι του άρκρου 3 του  Ν. 3580/2007 

 ποςοςτό 0,070 %, Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων βάςει του Ν. 4013/2011 

όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το Ν. 4072/2012 άρκρο 38 παραγ. 2β & το Ν. 4146/2013 άρκρο 61 

και το Ν. 4412/2016 παρ. 7 του άρκρου 375 «τροποποιοφμενεσ διατάξεισ» και το άρκρο 44 του Ν. 

4605/2019 (ΦΕΚ-52 Α/1-4-19), που υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και 

κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Θ εν λόγω κράτθςθ υπόκειται 

ςε τζλοσ χαρτοςιμου 3% (πλζον 20% ειςφοράσ υπζρ ΟΓΑ επ’ αυτοφ) 

 ποςοςτό 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.) εφαρμογισ τθσ παρ. 

3 του άρκρου 350 του Ν. 4412/2016,όπωσ κακορίςτθκε με τθν αρικμ. 1191 ΚΥΑ ( ΦΕΚ 

969/Β/22.3.2017) που υπολογίηεται επί τθσ ςυνολικισ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και 

κρατιςεων και ανεξαρτιτωσ ποςοφ και πθγισ προζλευςθσ κάκε αρχικισ, τροποποιθτικισ ι 

ςυμπλθρωματικισ δθμόςιασ ςφμβαςθσ. Θ εν λόγω κράτθςθ υπάγεται ςε χαρτόςθμο 3% και ΟΓΑ 

χαρτοςιμου, που υπολογίηεται με ποςοςτό 20 % επί του χαρτοςιμου 

 κατά τθν πλθρωμι του τιμιματοσ παρακρατείται ο προβλεπόμενοσ φόροσ ειςοδιματοσ. 

Ο Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.) επί τθσ αξίασ των τιμολογίων βαρφνει τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

Τα ζξοδα μεταφοράσ και φορτοεκφόρτωςθσ βαρφνουν τον Ανάδοχο.  
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Σε περίπτωςθ κοινοπραξίασ ι ζνωςθσ προςϊπων άνευ νομικισ προςωπικότθτασ, τα παραςτατικά 

εκδίδονται από κάκε ζνα μζλοσ τθσ κοινοπραξίασ ι τθσ ζνωςθσ χωριςτά, ανάλογα με το μζροσ τθσ 

προμικειασ που ζχει αναλάβει να υλοποιιςει, όπωσ ζχει περιγραφεί ςτθν Τεχνικι Ρροςφορά τθσ ςχετικισ 

ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, και με αναφορά ςτθν περιγραφι αυτι. 

Είναι δυνατόν για λόγουσ ευχζρειασ να προβλεφκεί και να δθλωκεί προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι κατά τθ 

διάρκεια ςφναψθσ τθσ Σφμβαςθσ ο οριςμόσ ενόσ μζλουσ τθσ ενϊςεωσ ι κοινοπραξίασ ωσ εκπροςϊπου 

(“project leader”). Ο εκπρόςωποσ αυτόσ κα εκδίδει το ςχετικό παραςτατικό και κα μεριμνά για τθν 

καταβολι των ςχετικϊν ποςϊν ςτα υπόλοιπα μζλθ κατά το λόγο ςυμμετοχισ εκάςτου ςτο υλοποιθκζν 

τμιμα τθσ προμικειασ. Το Γ. Ν. Θμακίασ δεν υπζχει καμία ευκφνθ για τθν προςικουςα καταβολι ςτα 

μζλθ τθσ ενϊςεωσ / κοινοπραξίασ και δεν εμπλζκεται εν γζνει κακ’ οιονδιποτε τρόπο ςε ηθτιματα που 

αναφζρονται ςτισ εςωτερικζσ ςχζςεισ μεταξφ των μελϊν τθσ ενϊςεωσ / κοινοπραξίασ.  

Θ πλθρωμι κα γίνει με τθν εξόφλθςθ του 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ του αντικειμζνου που παραδόκθκε, 

μετά τθν οριςτικι παραλαβι αυτοφ (άρκρο 35 παρ. 1α Κ.Ρ.Δ.) και υπό τον όρο ότι δεν ςυντρζχει 

περίπτωςθ παραλαβισ του αντικειμζνου με ζκπτωςθ ι περίπτωςθ επιβολισ προςτίμων ι άλλων 

οικονομικϊν κυρϊςεων εισ βάροσ του Ανάδοχου. 

Θ υποβολι του τιμολογίου πϊλθςθσ δεν μπορεί να γίνει πριν από τθν θμερομθνία οριςτικισ ποςοτικισ και 

ποιοτικισ παραλαβισ του εξοπλιςμοφ και τθν ζκδοςθ του αντίςτοιχου πρωτοκόλλου. Εάν ο Ανάδοχοσ 

εκδϊςει τιμολόγιο πϊλθςθσ – δελτίο αποςτολισ ωσ ςυνοδευτικό φορολογικό ςτοιχείο του εξοπλιςμοφ, ο 

χρόνοσ πλθρωμισ υπολογίηεται από τθν επομζνθ τθσ ςφνταξθσ του πρωτοκόλλου οριςτικισ παραλαβισ.  

Σε περίπτωςθ κοινοπραξίασ ι ζνωςθσ προςϊπων άνευ νομικισ προςωπικότθτασ, τα παραςτατικά 

εκδίδονται από κάκε ζνα μζλοσ τθσ κοινοπραξίασ ι τθσ ζνωςθσ χωριςτά, ανάλογα με το μζροσ τθσ 

προμικειασ που ζχει αναλάβει να υλοποιιςει, όπωσ ζχει περιγραφεί ςτθν Τεχνικι Ρροςφορά τθσ ςχετικισ 

ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ και με αναφορά ςτθν περιγραφι αυτι. 

Θ καταβολι Συμβατικοφ Τιμιματοσ, με βάςθ τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ, πραγματοποιείται ςε Τράπεηα τθσ 

επιλογισ του Αναδόχου που λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα, ενθμερϊνοντασ τθν Ανακζτουςα Αρχι 

ςφμφωνα με το νόμο. 

ΑΘΟ 34ο: ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει κάκε πρόςφορο μζτρο αςφάλειασ και προςταςίασ για τθν 

αποτροπι ηθμιϊν ι φκορϊν και είναι υπεφκυνοσ για κάκε ηθμία ι βλάβθ προςϊπων, πραγμάτων ι 

εγκαταςτάςεων του Γ.Ν. Θμακίασ, του προςωπικοφ του ι τρίτων και για τθν αποκατάςταςθ κάκε τζτοιασ 

βλάβθσ ι ηθμίασ που είναι δυνατόν να προξενθκεί κατά ι επ’ ευκαιρία τθσ εκτζλεςθσ τθσ 

Ρρομικειασ/Υπθρεςίασ από τον Ανάδοχο, εφ’ όςον οφείλεται ςε πράξθ ι παράλειψθ αυτοφ. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίςει και να διατθρεί αςφαλιςμζνο το προςωπικό του ςτουσ αρμόδιουσ 

αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ.  

ΑΘΟ 35ο: ΛΟΙΡΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ / Κοινοπραξία, τα Μζλθ που αποτελοφν τθν Ζνωςθ / 

Κοινοπραξία, κα είναι από κοινοφ και εισ ολόκλθρον υπεφκυνα ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν 

εκπλιρωςθ όλων των απορρεουςϊν από τθ Διακιρυξθ υποχρεϊςεϊν τουσ. Τυχόν υφιςτάμενεσ μεταξφ 

τουσ ςυμφωνίεσ περί κατανομισ των ευκυνϊν τουσ ζχουν ιςχφ μόνον ςτισ εςωτερικζσ τουσ ςχζςεισ και ςε 

καμία περίπτωςθ δεν δφνανται να προβλθκοφν ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ωσ λόγοσ απαλλαγισ του 
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ενόσ Μζλουσ από τισ ευκφνεσ και τισ υποχρεϊςεισ του άλλου ι των άλλων Μελϊν για τθν ολοκλιρωςθ του 

Ζργου. 

Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ / Κοινοπραξία και κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ 

Σφμβαςθσ, οποιαδιποτε από τα Μζλθ τθσ Ζνωςθσ / Κοινοπραξίασ, εξαιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε 

λόγο ι λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του, τα υπόλοιπα Μζλθ 

ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολοκλιρωςθσ τθσ Σφμβαςθσ με τουσ ίδιουσ όρουσ. 

Σε περίπτωςθ λφςθσ, πτϊχευςθσ, ι κζςθσ ςε κακεςτϊσ αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ 

ενόσ εκ των μελϊν που απαρτίηουν τον Ανάδοχο, θ Σφμβαςθ εξακολουκεί να υφίςταται και οι 

απορρζουςεσ από τθ Σφμβαςθ υποχρεϊςεισ βαρφνουν τα εναπομείναντα μζλθ του Αναδόχου, μόνο 

εφόςον αυτά είναι ςε κζςθ να τισ εκπλθρϊςουν. Θ κρίςθ για τθ δυνατότθτα εκπλιρωςθσ ι μθ των όρων 

τθσ Σφμβαςθσ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια του αρμοδίου οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Σε 

αντίκετθ περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να καταγγείλει τθ Σφμβαςθ. Επίςθσ ςε περίπτωςθ 

ςυγχϊνευςθσ, εξαγοράσ, μεταβίβαςθσ τθσ επιχείρθςθσ κτλ. κάποιου εκ των μελϊν που απαρτίηουν τον 

Ανάδοχο, θ ςυνζχιςθ ι όχι τθσ Σφμβαςθσ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Σε 

περίπτωςθ λφςθσ ι πτϊχευςθσ του Αναδόχου, όταν αυτόσ αποτελείται από μία εταιρεία, ι κζςθσ τθσ 

περιουςίασ αυτοφ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ, τότε θ ςφμβαςθ λφεται αυτοδίκαια από τθν θμζρα 

επζλευςθσ των ανωτζρω γεγονότων. Σε τζτοια περίπτωςθ καταπίπτουν υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και 

οι Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ που προβλζπονται ςτθ Σφμβαςθ. 

ΑΘΟ 36ο: ΑΝΩΤΕΑ ΒΙΑ 

Ο Ανάδοχοσ που επικαλείται ανωτζρα βία υποχρεοφται, μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τότε που 

ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία, να αναφζρει εγγράφωσ αυτά και να 

προςκομίςει ςτθν ανακζτουςα αρχι τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. 

ΑΘΟ 37ο: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΙΛΥΣΘΣ ΔΙΑΦΟΩΝ 

Κάκε διαφωνία ι διαφορά που κα απορρζει από τθ ςφμβαςθ προμικειασ ι κα ςχετίηεται μ’ αυτιν, κα 

επιλφεται αποκλειςτικά από τα κακ’ φλθν αρμόδια δικαςτιρια τθσ Βζροιασ. 

ΑΘΟ 38ο: ΛΟΙΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Για ότι δεν προβλζπεται από τθν παροφςα διακιρυξθ, εφαρμόηονται οι διατάξεισ περί προμθκειϊν του 

Δθμοςίου και των φορζων αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Υγείασ, όπωσ ιςχφουν κάκε φορά. 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ: 

ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ :  ΗΘΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ – ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΑΕΧΟΜΕΝΘΣ  

                               ΥΡΘΕΣΙΑΣ – ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Βϋ :  ΡΙΝΑΚΑΣ ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Γϋ :  ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Δϋ :  ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Εϋ :  Ε.Ε.Ε.Σ. (ΡΟΣΑΜΟΣΜΕΝΟ ΑΡΟ ΤΘΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ) 

 

   

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΘΜΑΘΙΑΣ 
 

 

 

ΘΛΙΑΣ Γ.  ΡΛΙΟΓΚΑΣ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ  Αϋ 

 

ΗΘΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ - ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΑΕΧΟΜΕΝΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ 
 
 
 

ΤΜΘΜΑ Α:  

 
ΡΕΙΓΑΦΘ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΕΤΘΣΙΑΣ ΡΟΛΘΡΤΙΚΘΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ 

ΡΕΝΤΕ (5) ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ MERATE,  

ΤΘΣ ΥΓ. ΜΟΝ ΒΕΟΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΘΜΑΘΙΑΣ 

 

Για τθ ςυμμετοχι ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία θ υποψιφια εταιρεία οφείλει να κατακζςει τα παρακάτω 

πιςτοποιθτικά: 

• Ριςτοποιθτικό αποκλειςτικότθτασ / εξουςιοδότθςθσ του οίκου  

• Ριςτοποιθτικό ISO τθσ εταιρείασ  

• Ριςτοποιθτικό εκπαίδευςθσ των τεχνικϊν τθσ εταιρείασ για τθ ςυντιρθςθ των ηθτοφμενων 
μθχανθμάτων του Ακτινοδιαγνωςτικοφ Τμιματοσ, τθσ Υγ. Μον. Βζροιασ 

 

Οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ και θ περιγραφι των υπθρεςιϊν κα περιλαμβάνουν τα ακολοφκωσ 

αναφερόμενα και κα πραγματοποιοφνται ςφμφωνα με τισ ακόλουκεσ Τεχνικζσ  Ρροδιαγραφζσ: 

 

Θ μθνιαία ςυντιρθςθ των Ακτινολογικϊν Μθχανθμάτων που λειτουργοφν ςτο Ακτινοδιαγνωςτικό Τμιμα 

του Νοςοκομείο αφορά ςτον ακόλουκο εξοπλιςμό: 

 

i. Ακτινοδιαγνωςτικό Συγκρότθμα MERATE, με γεννιτρια Υ.Τ. BRG200R, Οριηόντια τράπεηα – 

Τομογράφο ΜΤΟ-ST, Πρκιο θλεκτροκίνθτο Potter/Bucky 

ii. Ακτινογραφικό Μθχάνθμα MERATE με γεννιτρια ΥΤ model INDICO 100, Οριηόντια Ακτινογραφικι 

Τράπεηα με Τομογράφο model MTO-pst, Ακτινολογικι Λυχνία model OPERA RX 600, Πρκιο BUCKY 

model BS2000V 

iii. Ορκοπαντογράφοσ model ORTHORALIX 9200 

iv. Μθχάνθμα Μζτρθςθσ Οςτικισ Ρυκνότθτασ (DEXA) LEXXOS 

v. Ακτινοςκοπικό μθχάνθμα MERATE τφπου C-ARM mod: MTH-R 

 

Θ ςυμμετζχουςα εταιρεία κα πραγματοποιεί µια (1) υποχρεωτικι μθνιαία επίςκεψθ, για τθν πλιρθ 

ςυντιρθςθ των ωσ άνω μθχανθμάτων, μεταξφ 25 και 30 ζκαςτου μινα.  
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Οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ και οι παραχκείςεσ υπθρεςίεσ κα πραγματοποιοφνται από κατάλλθλα 

εκπαιδευμζνο προςωπικό ςε προγραμματιςμζνεσ θμερομθνίεσ και ςε ςυνεργαςία µε το 

Ακτινοδιαγνωςτικό Τμιμα και τθν Τεχνικι Υπθρεςία του Νοςοκομείου.  

Σε περίπτωςθ εκτάκτων βλαβϊν που πικανόν ςυμβοφν πζρα από τισ προκακοριςμζνεσ θμερομθνίεσ 

προλθπτικισ ςυντιρθςθσ, θ εταιρεία υποχρεοφται εντόσ είκοςι τεςςάρων (24) ωρϊν από τθν ειδοποίθςθ, 

να μεριμνιςει για τθν αποκατάςταςθ αυτισ, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ χωρίσ οικονομικι επιβάρυνςθ. 

Αποτελεί υποχρζωςθ τθσ εταιρείασ θ τιρθςθ Δελτίου Τεχνικϊν Εργαςιϊν, το οποίο κα υπογράφεται από 

τον τεχνικό τθσ εταιρείασ, τον/τθν προϊςτάμενο/προϊςταμζνθ  του τμιματοσ και τον προϊςτάμενο Τεχνικισ 

Υπθρεςίασ του Νοςοκομείου και ςτο οποίο κα αναφζρονται αναλυτικά οι εργαςίεσ που ζχουν εκτελεςτεί. 

Αντίγραφο δε αυτοφ, κα παραδίδεται ςτον προϊςτάμενο Τεχνικισ Υπθρεςίασ.   

Στισ επιςκευζσ που κα πραγματοποιοφνται από τουσ τεχνικοφσ τθσ εταιρείασ δεν ςυμπεριλαμβάνονται τα 

ανταλλακτικά, τα οποία ςε περίπτωςθ βλάβθσ κα αντικακιςτϊνται και κα χρεϊνονται ςε ξεχωριςτό 

τιμολόγιο. 

 

Θ χρζωςθ κα γίνεται ανά μινα με τθν ζκδοςθ αντίςτοιχου τιμολογίου. 

Επιμζρουσ προχπολογιςμόσ τμιματοσ Αϋ   25.000,00 €   χωρίσ ΦΡΑ. 

 

 

 

ΤΜΘΜΑ Β:  

 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΕΤΘΣΙΑΣ ΡΟΛΘΡΤΙΚΘΣ ΚΑΙ ΕΡΑΝΟΘΩΤΙΚΘΣ 

ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ  ΕΞΙ (6) ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΣΘΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ GAMBRO,  

ΤΘΣ ΥΓ. ΜΟΝ ΒΕΟΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΘΜΑΘΙΑΣ 

 

Για τθ ςυμμετοχι ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία θ υποψιφια εταιρεία οφείλει να κατακζςει τα παρακάτω 

πιςτοποιθτικά: 

• Ριςτοποιθτικό αποκλειςτικότθτασ του οίκου  

• Ριςτοποιθτικό ISO τθσ εταιρείασ  

• Ριςτοποιθτικό εκπαίδευςθσ των τεχνικϊν τθσ εταιρείασ για τθ ςυντιρθςθ του ωσ άνω εξοπλιςμοφ τθσ 

Μονάδασ Αιμοκάκαρςθσ, τθσ Υγ. Μον. Βζροιασ 
 

Θ ετιςια τεχνικι υποςτιριξθ των ζξι (6) μθχανθμάτων αιμοκάκαρςθσ, του οίκου GAMBRO, τθσ Μονάδασ 

Αιμοκάκαρςθσ (Μονάδασ Τεχνθτοφ Νεφροφ) αφορά ςτον ακόλουκο εξοπλιςμό και περιγράφεται 

αναλυτικά ωσ ακολοφκωσ: 

i. ΜΘΧΑΝΘΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΣΘΣ GAMBRO ΤΥΡΟΥ AK-200 Ultra (on LINE) S/N: 18553 

ii. ΜΘΧΑΝΘΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΣΘΣ GAMBRO ΤΥΡΟΥ AK-10 BMM HFM S/N: 25612-1245 (χωρίσ 

χρζωςθ) 
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iii. ΜΘΧΑΝΘΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΣΘΣ GAMBRO ΤΥΡΟΥ AK-200 S/N: 4218 

iv. ΜΘΧΑΝΘΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΣΘΣ GAMBRO ΤΥΡΟΥ AK-200 S/N: 5732 

v. ΜΘΧΑΝΘΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΣΘΣ GAMBRO ΤΥΡΟΥ AK-200 S/N: 5734 

vi. ΜΘΧΑΝΘΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΣΘΣ GAMBRO ΤΥΡΟΥ AK-200 S/N: 5784 
 

I. «Ρρολθπτικι ςυντιρθςθ» είναι ο περιοδικόσ ζλεγχοσ ρφκμιςθσ, κακαριςμόσ των μθχανθμάτων 

κακϊσ και ο αναγκαίοσ ζλεγχοσ των θλεκτρονικϊν και μθχανικϊν τμθμάτων και θ δοκιμι αυτϊν ςε 

κανονικζσ ςυνκικεσ λειτουργίασ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του  καταςκευαςτικοφ οίκου. 

II. «Επανορκωτικι ςυντιρθςθ» είναι θ οποιαδιποτε  αναγκαία ενζργεια εκ μζρουσ τθσ εταιρείασ για 

τθν επιδιόρκωςθ βλαβϊν των μθχανθμάτων εμφανιηομζνων και γνωςτοποιουμζνων προσ τθν 

εταιρεία είτε κατά τθ διάρκεια των επιςκζψεων τθσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ είτε κατά τα 

μεςολαβοφντα διαςτιματα μεταξφ των επιςκζψεων αυτϊν. 

III. Κανονικζσ θμζρεσ και ϊρεσ εργαςίασ κεωροφνται : 

Οι ϊρεσ από 8:00 ζωσ 15:00 και από Δευτζρα ζωσ και Ραραςκευι εξαιροφμενων επιςιμων αργιϊν 

του Κράτουσ. 

IV. «Ανωτζρα βία» ςθμαίνει και κα περιλαμβάνει οποιοδιποτε ςυμβάν ι γεγονόσ πζραν του λογικοφ 

ελζγχου εκατζρου των ςυμβαλλόμενων μερϊν ςυνεπεία του οποίου δεν μπορεί και δεν είναι 

δυνατόν να ηθτθκεί από αυτό λογικϊσ να εκτελζςει τισ υποχρεϊςεισ του. Τζτοια ςυμβάντα 

ςυμπεριλαμβάνουν αλλά δεν περιορίηονται ςε: κεομθνίεσ, επιδθμίεσ, κυβερνθτικζσ διατάξεισ, 

απαγορεφςεισ φορτϊςεων ι μθ χοριγθςθ των απαιτοφμενων αδειϊν, εγκρίςεων και 

εξουςιοδοτιςεων, ι μθ διάκεςθ μεταφορικϊν μζςων. 
 

Θ εταιρεία οφείλει να παρζχει κάλυψθ για εργαςίεσ μθνιαίασ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ ςτο ζτοσ και 

εργαςίεσ επανορκωτικισ ςυντιρθςθσ (απεριόριςτοσ αρικμόσ) ςυμπεριλαμβανομζνου του κόςτουσ των 

ανταλλακτικϊν και των εξαρτθμάτων που κα χρειαςτοφν κατά τισ προλθπτικζσ και τισ επανορκωτικζσ 

ςυντθριςεισ, κακϊσ και πλιρθ τθλεφωνικι και τεχνικι υποςτιριξθ (τα ανταλλακτικά ι τα εξαρτιματα 

που κα απαιτοφνται κατά τισ εργαςίεσ τθσ προλθπτικισ & επανορκωτικισ ςυντιρθςθσ περιλαμβάνονται 

ςτθν μθνιαία επιβάρυνςθ που κα καταβάλλεται ςτθ ςυμβαλλόμενθ εταιρεία).  

Στθ τιμι δεν περιλαμβάνονται ανταλλακτικά και επιςκευζσ που κα χρειαςτοφν για αποκατάςταςθ βλάβθσ, 

θ οποία μπορεί να προκλθκεί από φκορά λόγω βίαιθσ χριςθσ. 

Θ Ανάδοχοσ εταιρεία υποχρεοφται ςτθν παροχι υπθρεςιϊν κατά τισ θμζρεσ Σαββάτου και Κυριακισ και τισ 

επίςθμεσ αργίεσ του Κράτουσ, μόνο ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ και κατόπιν προγενζςτερθσ  ςυνεννόθςθσ με 

τουσ αρμοδίουσ του Νοςοκομείου. 

Σε περίπτωςθ που βγει εκτόσ λειτουργίασ κάποιο μθχάνθμα ι προςτεκεί κάποιο άλλο, το κόςτοσ τθσ 

ςυντιρθςθσ κα διαμορφωκεί ανάλογα. Σε περίπτωςθ που κα ςυνεχίςει να λειτουργεί κάποιοσ αρικμόσ 

και όχι  το ςφνολο των μθχανθμάτων το ποςό τθσ ςφμβαςθσ κα αναπροςαρμοςκεί ανάλογα. 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ  

ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  

Ανεξάρτθτα από τισ υποχρεϊςεισ που αναλαμβάνει το Νοςοκομείο (Υγ. Μον. Βζροιασ), υποχρεοφται:  

1. Να εκτελεί τθν ςυνικθ λειτουργία των μθχανθμάτων ςφμφωνα με τα εγχειρίδια λειτουργίασ κακϊσ 

και να χειρίηεται και να χρθςιμοποιεί το μθχάνθμα προςεκτικά προφυλάςςοντασ από οποιαδιποτε 

ηθμιά.  

2. Να γνωςτοποιεί ςτθν εταιρεία οποιαδιποτε περίπτωςθ βλάβθσ ι μθ ικανοποιθτικισ λειτουργίασ των 

μθχανθμάτων, μθ δικαιοφμενο να προβαίνει ςε οποιαδιποτε προςκικθ ι τροποποίθςθ ςτα 

μθχανιματα χωρίσ προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ εταιρείασ.  

3. Να διευκολφνει τθν είςοδο των Τεχνικϊν τθσ ςυμβαλλόμενθσ εταιρείασ για τθν παροχι των 

υπθρεςιϊν ςτουσ χϊρουσ των μθχανθμάτων κακϊσ και να παρζχει κάκε αναγκαία διευκόλυνςθ για 

τθν εκτζλεςθ τθσ προλθπτικισ και επανορκωτικισ ςυντιρθςθσ.  

4. Να παρζχει ςτθν εταιρεία επαρκι χϊρο για τθν ανωτζρω εργαςία.  

5. Να καταγράφει όλεσ τισ εμπειρίεσ του ςχετικά με τθν ομαλι λειτουργία του μθχανιματοσ ςε αρχείο 

προσ διευκόλυνςθ εντοπιςμοφ προβλθμάτων, επιδιόρκωςθσ αυτϊν και παροχισ υπθρεςιϊν 

προλθπτικισ ςυντιρθςθσ.  
 

ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΤΘΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ  

Επιφυλαςςομζνων των όρων και προχποκζςεων όπωσ αναφζρονται ςτο παρϊν, θ ςυμμετζχουςα εταιρεία 

ςυμφωνεί να παρζχει τισ παρακάτω υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ των μθχανθμάτων κατά τθν διάρκεια ιςχφοσ 

τθσ ςφμβαςθσ:  

1. Στισ υποχρεϊςεισ τθσ εταιρείασ περιλαμβάνονται οι προλθπτικζσ ςυντθριςεισ ανά μινα - οι οποίεσ κα 

εκτελοφνται πάντα με γνϊμονα τισ προδιαγραφζσ και τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτικοφ οίκου 

GAMBRO- κακϊσ και θ πλιρθσ τθλεφωνικι και τεχνικι υποςτιριξθ. Οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ κα 

διεξάγονται από ειδικευμζνουσ τεχνικοφσ κατά τθν διάρκεια των κανονικϊν ωρϊν εργαςίασ με βάςθ το 

χρονοδιάγραμμα που κα ςυμφωνθκεί μεταξφ του Νοςοκομείου και τθσ εταιρείασ, εκδίδοντασ 

αντίςτοιχο Δελτίο Εργαςίασ Τεχνικοφ.  

2. Θ εταιρεία ζχει τθν υποχρζωςθ να δίνει γραπτι αναφορά τθσ καταςτάςεωσ των μθχανθμάτων μετά 

από τθν προλθπτικι ςυντιρθςθ.  

3. Θ εταιρεία υποχρεοφται να πραγματοποιεί απεριόριςτο αρικμό επιςκζψεων επανορκωτικισ 

ςυντιρθςθσ ι επιςκευι βλάβθσ, μετά από γραπτι ι τθλεφωνικι κλιςθ του/τθσ 

προϊςταμζνου/προϊςταμζνθσ ι των ιατρϊν τθσ Μ.Τ.Ν. και τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ.  

4. Μετά από κάκε είδουσ ςυντιρθςθ, ζλεγχο, ρφκμιςθ και επιςκευι που κα διενεργείται, κα εκδίδεται 

Δελτίο Εργαςίασ Τεχνικοφ (Service Report), ςτο οποίο κα αναφζρονται αναλυτικά οι εργαςίεσ που 
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ζχουν εκτελεςτεί ςε κάκε μθχάνθμα, τα ανταλλακτικά (με τουσ κωδικοφσ τουσ) που αντικαταςτάκθκαν 

κακϊσ και αυτά που χριηουν αντικαταςτάςεωσ και κα παραδίδεται ςτο Τμιμα Τεχνικισ Υπθρεςίασ.  

5. Θ ςυμβαλλόμενθ εταιρεία οφείλει να ανταποκρίνεται αμζςωσ ςτθν κλίςθ του Νοςοκομείου γραπτι ι 

τθλεφωνικι, κλιςθ του υπευκφνου ι του αρμοδίου τθσ Μ.Τ.Ν. ι/και τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ και 

ςυγκεκριμζνα όταν θ κλίςθ κα γίνεται μζχρι τισ 10:30 π.μ. θ εταιρεία να ανταποκρίνεται τθν ίδια 

θμζρα, ειδάλλωσ τθν επομζνθ.  
 

ΑΝΩΤΕΑ ΒΙΑ  

1. Σε περίπτωςθ που κα υπάρξει ανωτζρα βία το κιγόμενο ςυμβαλλόμενο μζροσ κα ζχει το δικαίωμα να 

αναςτείλει τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ όςο διαρκεί θ παρακϊλυςθ ι κακυςτζρθςθ λόγω ανωτζρασ 

βίασ χωρίσ να κεωρείται υπεφκυνο για οποιαδιποτε από αυτι προκφπτουςα ηθμία. Το ανωτζρω 

ςυμβαλλόμενο μζροσ οφείλει να γνωςτοποιεί το άλλο ςυμβαλλόμενο όςο πιο γριγορα είναι δυνατόν 

τθν αιτία που προκαλεί τθν ανωτζρω βία.  

2. Σε περίπτωςθ που θ διάρκεια τθσ παρακϊλυςθσ ι κακυςτζρθςθσ λόγω ανωτζρασ βίασ περάςει τουσ 

τρεισ διαδοχικοφσ μινεσ οι ςυμβαλλόμενοι κα ζχουν το δικαίωμα να ακυρϊςουν τθν παροφςα 

ςφμβαςθ προσ τον ςυμβαλλόμενο.  
 

ΕΥΘΥΝΘ ΤΘΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ 

Θ ςυμβαλλόμενθ εταιρεία φζρει ακζραια τθν ευκφνθ ποινικι ι αςτικι για κάκε ηθμία που κα προκλθκεί 

ςτο προςωπικό τθσ εταιρείασ, του Νοςοκομείου ι και ςε τρίτουσ θ οποία αποδεικνφεται εμπεριςτατωμζνα 

από ανεξάρτθτο γνωμοδοτικό όργανο και οφείλεται ςε τεχνικι παράλειψθ ι αμζλεια τθσ εταιρείασ ι των 

ςυνεργατϊν τθσ.  
 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

Θ αξία των ανταλλακτικϊν κα παραμείνει ςτακερι κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με τον 

κατάλογο των ανταλλακτικϊν που ζχει υποβάλλει θ ςυμβαλλόμενθ εταιρεία. 
 

ΡΕΙΡΤΩΣΕΙΣ ΡΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΘ ΣΥΜΒΑΣΘ  

Δεν ςυμπεριλαμβάνονται οι παρακάτω περιπτϊςεισ :  

i. θ περίπτωςθ ηθμίασ ι καταςτροφισ των μθχανθμάτων προκαλοφμενθ από κεομθνίεσ ι 

ανκρϊπουσ (πυρκαγιζσ, εκριξεισ κ.λ.π.)  

ii. θ περίπτωςθ κακισ χριςθσ των μθχανθμάτων από το Νοςοκομείο ι τρίτουσ ι τθν χρθςιμοποίθςθ 

των μθχανθμάτων από μθ ειδικευμζνο προςωπικό.  

iii. θ περίπτωςθ επεμβάςεων ςτα μθχανιματα από μθ εξουςιοδοτθμζνο από τθν εταιρεία 

προςωπικό. 

Θ χρζωςθ κα γίνεται ανά μινα με τθν ζκδοςθ αντίςτοιχου τιμολογίου. 

Επιμζρουσ προχπολογιςμόσ τμιματοσ Βϋ   7.440,00 €   χωρίσ ΦΡΑ. 
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ΤΜΘΜΑ Γ:  

ΡΕΙΓΑΦΘ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΕΤΘΣΙΑΣ ΡΟΛΘΡΤΙΚΘΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ   

ΛΟΙΡΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ DRAEGER,  

ΤΘΣ ΥΓ. ΜΟΝ ΒΕΟΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΘΜΑΘΙΑΣ 

Για τθ ςυμμετοχι ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία θ υποψιφια εταιρεία οφείλει να κατακζςει τα παρακάτω 

πιςτοποιθτικά: 

• Ριςτοποιθτικό αποκλειςτικότθτασ του οίκου  

• Ριςτοποιθτικό ISO τθσ εταιρείασ  

• Ριςτοποιθτικό εκπαίδευςθσ των τεχνικϊν τθσ εταιρείασ για τθ ςυντιρθςθ Εξοπλιςμοφ του οίκου 

Draeger, τθσ Υγ. Μον. Βζροιασ του Γ. Ν. Θμακίασ 

Οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ και οι παραχκείςεσ υπθρεςίεσ κα πραγματοποιοφνται από ειδικευμζνουσ-

ζμπειρουσ τεχνικοφσ, πιςτοποιθμζνουσ από τον καταςκευαςτικό οίκο ωσ ακολοφκωσ: 

Με ςκοπό τθ διατιρθςθ τθσ καλισ λειτουργίασ και απόδοςθσ του ακόλουκου Ιατροτεχνολογικοφ 

Εξοπλιςμοφ / μθχανθμάτων του Νοςοκομείου, θ ςυμμετζχουςα εταιρεία αναλαμβάνει τθν ετιςια 

ςυντιρθςθ του παρακάτω εξοπλιςμοφ, πλιρουσ προλθπτικισ και επιςκευαςτικισ ςυντιρθςθσ «Total 

Care» με service kit και ανταλλακτικά. Οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ αφοροφν ςε: 

i. ζνα (1) μόνιτορ  Draeger Vista 120 (S/N: V1SHN0090) και 

ii. δφο (2) φορθτοφσ αναπνευςτιρεσ Draeger Oxylog 2000 Plus (S/N: ASDM-0003 και ASDM-0004) 

H εταιρεία υποχρεοφται να παρζχει κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ με αποκλειςτικά 

δικοφσ τθσ ι εξουςιοδοτθμζνουσ, πιςτοποιθμζνουσ και εκπαιδευμζνουσ από τθν ίδια τεχνικοφσ, τθν πλιρθ 

κάλυψθ (service) επανορκωτικϊν ςυντθριςεων, απεριόριςτου αρικμοφ βλαβϊν, ανταλλακτικϊν, κιτ 

ςυντιρθςθσ (service kits), ανά μθχάνθμα, βάςει των απαιτιςεων του καταςκευαςτικοφ οίκου. 

Επανορκωτικζσ ςυντθριςεισ είναι όλεσ οι αναγκαίεσ ενζργειεσ εκ μζρουσ τθσ ςυμμετζχουςασ εταιρείασ, 

για τθν επιδιόρκωςθ βλαβϊν των μθχανθμάτων,  είτε κατά τθ διάρκεια των επιςκζψεων 

προγραμματιςμζνθσ ςυντιρθςθσ είτε κατά τα μεςολαβοφντα διαςτιματα μεταξφ αυτϊν. 

Θ κάλυψθ δεν περιλαμβάνει τθν αποκατάςταςθ βλαβϊν και αντικατάςταςθ ανταλλακτικϊν, από 

προχπάρχουςεσ βλάβεσ, που ζχουν ανακοινωκεί και γνωςτοποιθκεί ςε ανάδοχο πριν τθν θμερομθνία 

ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ και για τισ οποίεσ υπάρχει προςφορά ςε εκκρεμότθτα. 

Ρρολθπτικι ςυντιρθςθ εννοείται ο ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του καταςκευαςτικοφ οίκου 

περιοδικόσ ζλεγχοσ ορκισ λειτουργίασ των μθχανθμάτων, ςυμπεριλαμβανομζνων των αντίςτοιχων κιτ 

ςυντιρθςθσ (service kits), όπωσ αυτά ορίηονται από τα εγχειρίδια λειτουργίασ και τισ οδθγίεσ του 

εργοςταςίου-καταςκευαςτικοφ Οίκου Draeger.  

Κιτ ςυντιρθςθσ (service kits) νοοφνται τα αναγκαία υλικά που απαιτοφνται για τθν εφρυκμθ λειτουργία 

των μθχανθμάτων και πρζπει να αλλάηουν ςε τακτά χρονικά διαςτιματα ςφμφωνα πάντα με τισ οδθγίεσ 

του καταςκευαςτικοφ Οίκου Draeger.    

Ο αρικμόσ των ετιςιων επιςκζψεων προλθπτικισ ςυντιρθςθσ ανά μθχάνθμα ορίηεται ςε μία (1) 

επίςκεψθ. Οι θμζρεσ των επιςκζψεων προλθπτικισ ςυντιρθςθσ κα ςυμφωνοφνται με τα αντίςτοιχα 

τμιματα ςτα οποία βρίςκεται και λειτουργεί ζκαςτο μθχάνθμα και με τθν επίβλεψθ του τμιματοσ 

Βιοϊατρικισ του Νοςοκομείου.  
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Επίςθσ, θ ςυμμετζχουςα εταιρεία αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να ανταποκρίνεται χωρίσ καμία 

επιβάρυνςθ, προσ ζλεγχο τυχόν απεριόριςτου αρικμοφ βλαβϊν, το ταχφτερο δυνατόν από τθ λιψθ τθσ 

ςχετικισ γραπτισ ι τθλεφωνικισ ειδοποίθςθσ και εντόσ είκοςι τεςςάρων (24) ωρϊν με αποςτολι 

τεχνικοφ. Θ γραπτι ειδοποίθςθ του Νοςοκομείου πρζπει να προςδιορίηει τθ φφςθ του προβλιματοσ προσ 

διευκόλυνςθ τθσ ζγκαιρθσ και αποτελεςματικισ επζμβαςθσ και αποκατάςταςισ του. Θ ειδοποίθςθ κα 

πρζπει να διενεργείται από 08:00 - 13:00 κάκε εργάςιμθσ θμζρασ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ κα κεωρείται 

ότι το ςχετικό αίτθμα διενερεγικθκε τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα ςτισ 08.00. Θ υποχρζωςθ αυτι τθσ 

ςυμβαλόμενθσ εταιρείασ ιςχφει για τισ εργάςιμεσ μόνο θμζρεσ και ϊρεσ (Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι 08:00-

15:00). 

Θ εταιρεία υποχρεοφται να εκδίδει Δελτίο Εργαςίασ Τεχνικοφ (Service Report) μετά από κάκε επίςκεψθ 

προλθπτικισ ςυντιρθςθσ ι διόρκωςθσ βλαβϊν, ςτο οποίο κα αναφζρονται αναλυτικά οι εργαςίεσ που 

ζχουν εκτελεςτεί, τα ανταλλακτικά που αντικαταςτάκθκαν κακϊσ και αυτά που χριηουν αντικαταςτάςεωσ 

και να το παραδίδει ςτο Τμιμα Βιοϊατρικισ Τεχνολογίασ του Νοςοκομείου. Επίςθσ, υποχρεοφται να 

ενθμερϊνει το αντίςτοιχο βιβλίο εργαςιϊν (Log Book) του μθχανιματοσ μετά από κάκε επίςκεψθ - 

εργαςία αντιπροςϊπου τθσ.  

Θ ςφμβαςθ πλιρουσ ςυντιρθςθσ περιλαμβάνει τθν αντικατάςταςθ του ςυνόλου των φκαρμζνων 

ανταλλακτικϊν από ςυνικθ χριςθ, εξαιρουμζνων των πάςθσ φφςεωσ αναλωςίμων υλικϊν όπωσ: 

αιςκθτιρεσ, καλϊδια, βυςματοφμενεσ μονάδεσ, γυάλινα ι αποςπϊμενα κλιβανιηόμενα τμιματα, 

αναπνευςτικά κυκλϊματα, αντιβακτθριδιακά φίλτρα, φιάλεσ ιατρικϊν αερίων κτλ. 

Σε περιπτϊςεισ που, ςφμφωνα με το ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ του οίκου Draeger και τισ 

αντίςτοιχεσ τυχόν οδθγίεσ των Ελλθνικϊν ι Ευρωπαϊκϊν κανονιςτικϊν αρχϊν, υπάρχουν ι απαιτοφνται 

διορκϊςεισ, τροποποιιςεισ,  αναβακμίςεισ των μθχανθμάτων που εξαςφαλίηουν αρτιότερθ και 

αςφαλζςτερθ για τουσ αςκενείσ λειτουργία, τότε αυτζσ κα πραγματοποιοφνται εντόσ εφλογου χρονικοφ 

διαςτιματοσ ςφμφωνα με τουσ διεκνείσ κανονιςμοφσ που ακολουκεί θ εταιρεία, χωρίσ επιπλζον 

επιβάρυνςθ του Νοςοκομείου (TSB’s).  

Θ εταιρεία δεν φζρει ευκφνθ όταν: 

1. Πλα τα αναλϊςιμα υλικά, που απαιτοφνται για τθν ορκι και αςφαλι χριςθ του μθχανιματοσ όπωσ και 

θ ςυνιςτϊμενθ ςυχνότθτα αλλαγισ τουσ, δεν πραγματοποιοφνται ςφμφωνα με τα εγχειρίδια χριςθσ. 

2. Πλα τα ανταλλακτικά και τα service kit που χρθςιμοποιοφνται δεν είναι αυκεντικά και πιςτοποιθμζνα 

από τον οίκο καταςκευισ. 

3. Δεν παρζχεται διαρκϊσ θ κατάλλθλθ με τισ προδιαγραφζσ των μθχανθμάτων τροφοδοςία θλεκτρικοφ 

ρεφματοσ και ιατρικϊν αερίων και όταν δεν εξαςφαλίηονται οι προβλεπόμενεσ από τον καταςκευαςτι 

ςυνκικεσ κερμοκραςίασ, υγραςίασ και προςταςίασ από τθ ςκόνθ ςτουσ κρίςιμουσ χϊρουσ του 

Εξοπλιςμοφ. 

4. Δεν πραγματοποιοφνται οι απαιτοφμενεσ διορκϊςεισ, τροποποιιςεισ,  αναβακμίςεισ, των 

μθχανθμάτων που εξαςφαλίηουν αρτιότερθ και αςφαλζςτερθ για τουσ αςκενείσ λειτουργία, ςφμφωνα με 

τουσ διεκνείσ κανονιςμοφσ (TSB’s). 

5. Οι  βλάβεσ προζρχονται από πτϊςθ ςυςκευισ, κραφςθ και υπαιτιότθτα  χειριςτι. 

Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ τα αναγκαία  ανταλλακτικά και θ εργαςία επιβαρφνουν το Νοςοκομείο.  

Θ χρζωςθ κα γίνεται ανά εξάμθνο με τθν ζκδοςθ αντίςτοιχου τιμολογίου.  

Επιμζρουσ προχπολογιςμόσ τμιματοσ Γϋ   2.900,00 €   χωρίσ ΦΡΑ. 
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 

 

Α/Α* ΑΡΑΙΤΘΣΘ** ΑΡΑΝΤΘΣΘ*** 
ΡΟΣΦΟΑ ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ 

ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ**** 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ***** 

       

     

     

     

     

     

     

 
* Αφξων αρικμόσ είδουσ. 
** Αντιγραφι τθσ ηθτοφμενθσ τεχνικισ προδιαγραφισ. 
*** Αν θ προςφερόμενθ τεχνικι προδιαγραφι καλφπτει τθν απαιτοφμενθ τεχνικι προδιαγραφι, 
ςθμειϊνεται θ ζνδειξθ ΝΑΙ. Αν θ προςφερόμενθ τεχνικι προδιαγραφι δεν καλφπτει τθν απαιτοφμενθ 
τεχνικι προδιαγραφι, ςθμειϊνεται θ ζνδειξθ ΟΧΙ. 
**** Αναλυτικι περιγραφι του προςφερόμενου είδουσ. 
***** Ραραπομπζσ ςε τεχνικά φυλλάδια, αναλυτικι περιγραφι κτλ.  
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ΡΑΑΤΘΜΑ  Βϋ 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΘ ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

ΑΝΑΘΕΣΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΕΤΘΣΙΑΣ ΡΟΛΘΡΤΙΚΘΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΙΑΤΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ 

(ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΥ MERATE, ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΣΘΣ  

ΟΙΚΟΥ GAMBRO ΚΑΙ ΛΟΙΡΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΥ DRAEGER)  

ΤΘΣ ΥΓ. ΜΟΝ. ΒΕΟΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΘΜΑΘΙΑΣ 
 

ΑΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ …/20.. 
 

Α/Α Συςτιματοσ ……………                       
 

Τθσ επιχείρθςθσ ……………………………………………..………………………………………………………………………..  
με ζδρα………………….………………………..………………………. και Α.Φ.Μ: ……………………………(Δ.Ο.Υ.: ………..)  
Τθλ:…………………………………… e-mail ……………………………………………….  

 

ΡΟΣ:     ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΜΑΘΙΑΣ 

 

Ο υπογράφων …………………………………………………….. δθλϊνω ότι για τον Διεκνι Ανοιχτό Θλεκτρονικό 

Διαγωνιςμό, για τθν ανάκεςθ Υπθρεςιϊν Ετιςιασ Ρρολθπτικισ Συντιρθςθσ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………  τθσ Υγ. Μον. Βζροιασ του Γ. Ν. Θμακίασ με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από 

οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ αρ. ../2021 

διακιρυξθσ, τουσ οποίουσ ζλαβα γνϊςθ και αποδζχομαι ανεπιφφλακτα, υποβάλλω οικονομικι προςφορά για 

……………………………………………………………………………………. ωσ εξισ: 

 

 
ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΕΤΘΣΙΑΣ ΡΟΛΘΡΤΙΚΘΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ  

................................................................................................................................................................ 
(αναγράφεται το τμιμα ι τα τμιματα για τα οποία υποβάλλει προςφορά ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ) 

 
 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΥΡΘΕΣΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ 

ΡΟΣΦΟΑ 
ΧΩΙΣ ΦΡΑ ςε 

€ 
ΑΙΘΜΘΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΑΦΩΣ 

ΡΟΣΟΣΤΟ 
ΦΡΑ 

τιμι με 
ΦΡΑ  
ςε € 

   
…….  ……… 

  

 
 

……………………………………………………………………… 
(Τόποσ και θμερομθνία) 

 
Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 

 
 
 

(Ονοματεπϊνυμο υπογραφόντων και ςφραγίδα προμθκευτι) 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Γϋ 

 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

 

Ονομαςία Τράπεηασ ……………………………………………………….. 

Κατάςτθμα               ……………………………………………………….. 

Δ/νςθ οδόσ-αρικμόσ Τ.Κ. - e-mail:) …………………………………..    Θμερομθνία ζκδοςθσ………………….. 

ΕΥΩ …………………………………. 

 

Ρροσ: (Αναγράφεται θ υπθρεςία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ προσ τθν οποία απευκφνεται) 

 

 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ Α………………………………….. 

ΕΥΩ …………………………… 

 

 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίηουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ 

ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του 

ποςοφ των ΕΥΩ ………………………… υπζρ τθσ εταιρείασ …………….……………………….… με Α.Φ.Μ……………………. 

και  Δ/νςθ ………………………………………………………. για τθ ςυμμετοχι τθσ ςτο διενεργοφμενο διαγωνιςμό 

τ………………………………………………………  για τθν προμικεια  ………………………………………………. ςφμφωνα με τθν 

υπ’ αρικμ. ……./…………….. Διακ/ξι ςασ. 

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι εισ τον ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ  

υποχρεϊςεισ τθσ εν λόγω εταιρείασ κακ’ όλο τον  χρόνο ιςχφοσ τθσ. 

Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθν διλωςι ςασ, ολικά ι 

μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ 

απαίτθςθσ μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 

τζλοσ χαρτοςιμου. 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ υπθρεςίασ ςασ 

με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθ τθσ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι τθν ………………………………………………… 

Βεβαιϊνεται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί  ςτο Δθμόςιο και 

ΝΡΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει 

κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ  ΚΑΛΘΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

 

Ονομαςία Τράπεηασ…………………….. 

Κατάςτθμα               ……………………. 

(Δ/νςθ οδόσ- αρικμόσ Τ.Κ., e-mail)             

                                                         

                                                                 Θμερομθνία ζκδοςθσ…………… 

                                                                    ΕΥΩ ……………………………. 

Ρροσ  

Γ.Ν. ΘΜΑΘΙΑΣ 

ΡΕΙΟΧΘ ΑΣΩΜΑΤΩΝ - ΒΕΟΙΑ 

ΤΚ 59100 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ Α. ……………..….…… ΕΥΩ ………….… 

 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα 

και ανεπιφφλακτα,  παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των 

ΕΥΩ……….. (και ολογράφωσ)………………………… ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ υποχρζωςθ μασ, υπζρ 

τθσ εταιρείασ …………………………..………………………………………………. με  Α.Φ.Μ…………………… Δ.Ο.Υ. …………………. 

Δ/νςθ …………………………………………………………………… για τθν καλι εκτζλεςθ από αυτιν των όρων τθ με 

αρικμό ………………...ςφμβαςθσ, που υπζγραψε μαηί ςασ για τθν ανάκεςθ ……………………………… (αρ. διακ/ξθσ 

……./………) προσ κάλυψθ αναγκϊν του …………………..…….. και το οποίο ποςόν καλφπτει το 5 % τθσ 

ςυμβατικισ προ Φ.Ρ.Α. αξίασ …………..… ΕΥΩ αυτισ.  

- Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ ολικά ι μερικά 

χωρίσ καμία από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ  και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ 

μζςα ςε  πζντε (5) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.  

 

- Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ 

χαρτοςιμου.  

 

- Θ παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο τθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν ……………….. ι τθν 

επιςτροφι τθσ ς’ εμάσ,  οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμία ιςχφ.  

 

- Βεβαιϊνεται υπεφκυνα ότι το ποςό  των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και 

Ν.Ρ.Δ.Δ., ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ,  δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει 

κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηα μασ.  
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ΡΑΑΤΘΜΑ Δϋ 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 

ΣΥΜΒΑΣΘ ΑΝΑΘΕΣΘΣ ……………………………. 

 

Στθ Βζροια ςιμερα …………………., οι παρακάτω ςυμβαλλόμενοι, αφενόσ το …………………………. , που 

εδρεφει ςτ..  ……………………………….………………………………, νόμιμα εκπροςωποφμενο από τ…  

……………………………………………………….. , που χάριν ςυντομίασ κα καλείται "ΕΓΟΔΟΤΘΣ" και αφετζρου θ 

εδρεφουςα ςτ.. ………………, οδόσ …………………………………… Τ.Κ. …………., τθλ. …………………, Α.Φ.Μ. 

…………………………, Δ.Ο.Υ.………………………………………… Εταιρεία, με τθν επωνυμία 

……………………………………………………………………………..…… που   εκπροςωπείται   νόμιμα   από τ.. κ. 

……………………………………………….. και ςτο εξισ,  χάριν ςυντομίασ κα καλείται "ΡΟΜΘΘΕΥΤΘΣ": 

Ζχοντασ υπόψθ: 

Α) τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 

Β)  τθν με αρικ. …………. Διακιρυξθ του νοςοκομείου 

Γ)  τθν από ……………… προςφορά του δεφτερου ςυμβαλλόμενου 

Δ) τθν με αρικ. ………………………… κατακυρωτικι απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ  ςφμφωνα 

με τθν οποία ο δεφτεροσ των ςυμβαλλομζνων ανακθρφχκθκε  Ανάδοχοσ, για τα αναγραφόμενα ςτο 

άρκρο 1ο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ςυμφϊνθςαν και ςυναποδζχκθκαν τα εξισ: 

ΑΘΟ 1ο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1.1. Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ ανάκεςθ Υπθρεςιϊν Ετιςιασ Ρρολθπτικισ Συντιρθςθσ 

…………………………………………………………………………………………….. τθσ Υγ. Μον. Βζροιασ του Γ.Ν. Θμακίασ 

1.2. Θ υπό ανάκεςθ υπθρεςία κα βρίςκεται ςε πλιρθ ςυμφωνία με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ 

λοιποφσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ και τθν τεχνικι και οικονομικι  προςφορά του 

Ανάδοχου, που κεωροφνται ςτο ςφνολό τουσ αναπόςπαςτα μζρθ τθσ παροφςασ. 

ΑΘΟ 2ο 

ΔΙΑΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ - ΤΟΡΟΣ  ΚΑΙ ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ ΕΓΑΣΙΩΝ 

2.1.    Θ ςφμβαςθ κα ιςχφει για ζνα (1) ζτοσ, ιτοι από τθν ……………..………..… ζωσ τθν ………………………………    

2.2.  Θ παράδοςθ των εργαςιϊν κα γίνεται ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, τα οριηόμενα 

ςτθν περιγραφι του αντικειμζνου ανάκεςθσ και τεχνικϊν προδιαγραφϊν (ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ τθσ 

διακιρυξθσ) και ςτο χϊρο που κα υποδεικνφεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι, με ζξοδα και ευκφνθ του 

Ανάδοχου.  

2.3.  Θ παραλαβι του είδουσ/υπθρεςίασ κα διενεργείται από Επιτροπι οριηόμενθ από τθν Υπθρεςία, 

ςυνταςςομζνου τθσ τοφτο ςχετικοφ πρωτοκόλλου. Ο Ανάδοχοσ ζχει δικαίωμα να παρίςταται ςτθ 

διαδικαςία παραλαβισ. Ο ζλεγχοσ τθσ ποςότθτασ, τθσ ποιότθτασ και τθσ καλισ λειτουργίασ των υλικϊν 

κα γίνεται ςφμφωνα με τα άρκρα 208 & 209 του Ν. 4412/2016, τα προβλεπόμενα με τουσ ςχετικοφσ 
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όρουσ τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, τθν προςφορά του Ανάδοχου, τα παραςτατικά που κα 

ςυνοδεφουν τα υλικά και, πάντωσ, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ παραπάνω Επιτροπισ. 

2.4.  Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναγράφει ςτα δελτία αποςτολισ και τα τιμολόγια πϊλθςθσ τον αρικμό τθσ 

ςφμβαςθσ και τον κωδικό του παρατθρθτθρίου τιμϊν τθσ Ε.Ρ.Υ. (εάν υφίςταται). 

ΑΘΟ 3ο 

ΚΥΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ 

3.1.  Με απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, o 

Ρρομθκευτισ/Ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 

απορρζει απ’ αυτι, εφόςον δεν φόρτωςε, παρζδωςε ι αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά υλικά, ι δεν 

επιςκεφαςε ι ςυντιρθςε αυτά μζςα ςτο ςυμβατικό χρόνο ι το χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε 

μετά από αίτθςι του. 

3.2.  Ο Ρρομθκευτισ/Ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι τθν ανάκεςθ ι από τθν 

ςφμβαςθ, εφόςον: 

3.2.1. το υλικό δεν φορτϊκθκε ι παραδόκθκε ι αντικαταςτικθκε με ευκφνθ τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ 

3.2.2. ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

3.3.  Στον προμθκευτι/ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, τθν ανάκεςθ ι τθ 

ςφμβαςθ, επιβάλλονται με απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ 

του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, 

ακροιςτικά ι διαηευκτικά, οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 203 του Ν. 4412/2016. 

3.4. Σε περίπτωςθ παράδοςθσ υλικοφ/υπθρεςίασ το οποίο, παρουςιάηει παρεκκλίςεισ από τουσ όρουσ 

τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ όμωσ να επθρεάηεται θ καταλλθλότθτά του, είναι δυνατι θ παραλαβι του, με 

ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, ζπειτα από απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου διοίκθςθσ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ, κατά τθ διαδικαςία των άρκρων 208 & 209  του Ν. 4412/2016.  

3.5.  Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία τα υλικά φορτωκοφν - παραδοκοφν ι αντικαταςτακοφν μετά τθ λιξθ 

του ςυμβατικοφ χρόνου, όπωσ διαμορφϊκθκε με τυχόν μετάκεςθ αυτοφ, και πάντωσ μζχρι τθ λιξθ 

του χρόνου τθσ παράταςθσ που ενδεχομζνωσ χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του προμθκευτι,  

τα πρόςτιμα του άρκρου 207 του Ν. 4412/2016, κατά τθ διαδικαςία που ορίηει το άρκρο αυτό. 

3.6.  Εκτόσ από τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο Ν. 4412/2016, o προςφζρων ευκφνεται και για κάκε 

ηθμία που τυχόν κα προκφψει εισ βάροσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ από τθ μθ εκτζλεςθ ι τθν κακι 

εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

3.7.   Ειδικι ριτρα ακεραιότθτασ: Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο προςφζρων ι οι νόμιμοι 

εκπρόςωποί του, δεςμεφονται ότι, ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ κατακφρωςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ, δεν ενιργθςαν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά και ότι κα εξακολουκιςουν να 

ενεργοφν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ αλλά και μετά τθ λιξθ 

αυτισ.  
Ο ανάδοχοσ  κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ οφείλει να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 

περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ, που ζχουν 

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

περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου. 
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 Σε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ριτρασ ακεραιότθτασ εκ μζρουσ του προςφζροντα μζχρι τθ 

λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Οι υποχρεϊςεισ και οι 

απαγορεφςεισ τθσ ριτρασ ακεραιότθτασ καταλαμβάνουν όλα τα μζλθ αυτισ, ςε περίπτωςθ 

κοινοπραξίασ. 

ΑΘΟ 4ο 

ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ 

4.1. Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ διακιρυξθ, ο Ρρομθκευτισ/Ανάδοχοσ, για τθν καλι εκτζλεςθ των 

όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατζκεςε τθν υπ’ αρικ. ………………/………-20.… εγγυθτικι επιςτολι  

τ… ……………………., ποςοφ ……………… ευρϊ, το οποίο αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό πζντε τοισ εκατό (5%) 

επί τθσ ςυvoλικισ ςυμβατικισ αξίασ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α.), με χρόνο ιςχφοσ ζωσ 

τθν ……….-20.…. Σε περίπτωςθ παράταςθσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ 

εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ παρατείνεται ανάλογα.  

4.2. Θ ανωτζρω εγγφθςθ κα επιςτραφεί ςτον Ρρομθκευτι/Ανάδοχο μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και 

ποιοτικι παραλαβι του υλικοφ/υπθρεςίασ, τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων και 

τθν εκκακάριςθ τυχόν απαιτιςεων μεταξφ των ςυμβαλλομζνων.  

4.3. Κατά τα λοιπά, ωσ προσ ό,τι αφορά τισ εγγυιςεισ, ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθν οικεία κζςθ τθσ 

διακιρυξθσ και ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016. 

 

ΑΘΟ 5ο 

ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ 

5.1. Θ πλθρωμι του Ρρομθκευτι/Αναδόχου κα γίνεται μετά από κάκε τμθματικι οριςτικι, ποιοτικι και 

ποςοτικι παραλαβι από τθν Ανακζτουςα Αρχι, με βάςθ τθ ςυςκευαςία, τθν περιγραφι και τθν τιμι 

των ειδϊν/εργαςιϊν, όπωσ αυτά προςδιορίηονται αναλυτικά ςτθν τεχνικι και οικονομικι του 

προςφορά.  

5.2. Θ πλθρωμι κα γίνεται μετά τθν οριςτικι παραλαβι των ειδϊν/υπθρεςιϊν και υπό τον όρο ότι δε ςυν-

τρζχει περίπτωςθ παραλαβισ τουσ με ζκπτωςθ ι περίπτωςθ επιβολισ προςτίμων ι άλλων οικονομι-

κϊν κυρϊςεων εισ βάροσ του προμθκευτι. Θ πλθρωμι κα γίνεται ςφμφωνα με τισ αρικμ. πρωτ. 

……………..…………………………………………………………………………. αναλιψεισ υποχρζωςθσ και δεςμεφςεισ 

πίςτωςθσ, τθν εξόφλθςθ του 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ των τιμολογίων και υπό τον όρο ότι δε ςυν-

τρζχει περίπτωςθ επιβολισ προςτίμων ι άλλων οικονομικϊν κυρϊςεων εισ βάροσ του προμθκευτι. 

5.3. H πλθρωμι κα γίνεται ςε ευρϊ (€), μετά από προθγοφμενθ κεϊρθςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν 

ενταλμάτων πλθρωμισ. 

5.4. Χρόνοσ εξόφλθςθσ: εντόσ εξιντα (60) θμερϊν, υπολογιηόμενων από τθν επομζνθ τθσ υποβολισ του 

τιμολογίου από τον προμθκευτι. 

5.5. Θ εξόφλθςθ γίνεται με βάςθ τα νόμιμα δικαιολογθτικά πλθρωμισ και τα λοιπά ςτοιχεία που 

προβλζπονται ςτο ςχετικό άρκρο του Ν. 4412/2016 και τθν ιςχφουςα νομοκεςία για τθν εξόφλθςθ 

τίτλων πλθρωμισ ι τθν είςπραξθ απαιτιςεων από το Δθμόςιο και τα Ν.Ρ.Δ.Δ. (αποδεικτικά 

φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ κτλ.). 
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5.6. Θ υποβολι του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν 

υποχρεϊςεων.  

5.7. Σε περίπτωςθ που θ εξόφλθςθ των τιμολογίων γίνει μετά τθν πιο πάνω προκεςμία, θ Ανακζτουςα 

Αρχι κακίςταται υπεριμερθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4152 (Φ.Ε.Κ. 107/τ.Αϋ/9-5-2013) 

«Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» παρ. Η υποπαρ. Η5 

«ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΑΧΩΝ».  

5.8. Θ προκεςμία πλθρωμισ αναςτζλλεται α) κατά το χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί από τθν αποςτολι 

του ςχετικοφ χρθματικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ και μζχρι τθ κεϊρθςθ αυτοφ, β) κατά το χρονικό 

διάςτθμα τυχόν δικαςτικϊν ι εξϊδικων  διενζξεων μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του 

προμθκευτι, που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και γ) ςτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ που 

αναφζρονται ςτο ςχετικό άρκρο του Ν. 4412/2016. Επίςθσ, δεν προςμετράται ο χρόνοσ 

κακυςτζρθςθσ τθσ πλθρωμισ, που οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του παρόχου (μθ ζγκαιρθ υποβολι των 

αναγκαίων δικαιολογθτικϊν κτλ.). 

5.9. Ο Ρρομθκευτισ/Ανάδοχοσ βαρφνεται με τισ νόμιμεσ κρατιςεισ:  

i. ποςοςτό 2% επί του τιμολογίου τθσ ςφμβαςθσ μετά τθν αφαίρεςθ του Φ.Ρ.Α. και κάκε άλλου 

ποςοφ παρακρατοφμενου υπζρ τρίτων, ςφμφωνα με τθν αρικμ. ΔΥ6α/Γ.Ρ./οικ. 36932/17-3-2009 

Κ.Υ.Α. ςε εφαρμογι του άρκρου 3 του  Ν. 3580/2007, 

ii. ποςοςτό 0,07%, Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων βάςει του Ν. 

4013/2011 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το Ν. 4072/2012 άρκρο 38 παραγ. 2β & το Ν. 

4146/2013 άρκρο 61 και το Ν. 4412/2016 παρ. 7 του άρκρου 375 «τροποποιοφμενεσ διατάξεισ», 

που υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ 

και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Θ εν λόγω κράτθςθ υπόκειται ςε τζλοσ χαρτοςιμου 3% 

(πλζον 20% ειςφοράσ υπζρ ΟΓΑ επ’ αυτοφ), 

iii. ποςοςτό 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.) εφαρμογισ τθσ 

παρ. 3 του άρκρου 350 του Ν. 4412/2016,όπωσ κακορίςτθκε με τθν αρικμ. 1191 ΚΥΑ ( Φ.Ε.Κ. 

969/τ.Βϋ/22-3-2017) που υπολογίηεται επί τθσ ςυνολικισ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και 

κρατιςεων και ανεξαρτιτωσ ποςοφ και πθγισ προζλευςθσ κάκε αρχικισ, τροποποιθτικισ ι 

ςυμπλθρωματικισ δθμόςιασ ςφμβαςθσ. Θ εν λόγω κράτθςθ υπάγεται ςε χαρτόςθμο 3% και ΟΓΑ 

χαρτοςιμου, που υπολογίηεται με ποςοςτό 20 % επί του χαρτοςιμου, 

iv.  Κατά τθν πλθρωμι του τιμιματοσ παρακρατείται ο  προβλεπόμενοσ φόροσ ειςοδιματοσ. 

Ο Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.) επί τθσ αξίασ των τιμολογίων βαρφνει τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

 

ΑΘΟ 6ο 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΤΘΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ 

Ρζραν των λοιπϊν ςυμβατικϊν τθσ υποχρεϊςεων, θ Ανακζτουςα Αρχι ζχει τισ εξισ ειδικζσ υποχρεϊςεισ, 

ωσ προσ ότι αφορά τθ χριςθ του υπό προμικεια υλικοφ/τθσ υπό ανάκεςθ υπθρεςίασ: 

α) να μεριμνά για τθν προςεκτικι χριςθ του υλικοφ/εξοπλιςμοφ 

β) να προφυλάςςει το υλικό/εξοπλιςμό από οποιαδιποτε πρόκλθςθ ηθμιάσ, οφειλόμενθσ ςε υπαιτιότθτα 

υπαλλιλων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ι τρίτων προςϊπων ι ςε εξωτερικζσ επιδράςεισ (υγραςία, ςκόνθ, 

υπερβολικι ηζςτθ κτλ.). 
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ΑΘΟ 7ο 

ΑΝΩΤΕΑ ΒΙΑ 

7.1. Ο Ανάδοχοσ δεν μπορεί να κεωρθκεί υπεφκυνοσ για τθ μθ ζγκαιρθ φόρτωςθ - παράδοςθ του υπό 

προμικεια υλικοφ/υπθρεςίασ, εφόςον ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. Ωσ ανωτζρα βία νοείται 

κάκε γεγονόσ απρόβλεπτο, το οποίο ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ δεν μπορεί να αποτραπεί ζςτω και 

με τθ λιψθ μζτρων άκρασ επιμζλειασ και ςφνεςθσ, ζνεκα του οποίου κακίςταται ανζφικτο ςτον 

Ρρομθκευτι να προβεί ο ίδιοσ ι μζςω τρίτων ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του.  

7.2. Σε εφαρμογι του άρκρου 204 του Ν. 4412/2016, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται μζςα ςε διάςτθμα είκοςι 

(20) θμερϊν από τότε που ζλαβε χϊρα το γεγονόσ που ςυνιςτά ανωτζρα βία να το αναφζρει 

εγγράφωσ και να προςκομίςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Σε 

περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ δεν προςκομίςει τζτοια ςτοιχεία ςτερείται του δικαιϊματοσ να 

επικαλεςτεί τθ ςυνδρομι λόγου ανωτζρασ βίασ  για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του 

υποχρεϊςεων.  

7.3. Γεγονότα που εντάςςονται ςτο πλαίςιο των κινδφνων τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ του 

Ανάδοχου και μπορεί να επθρεάςουν δυςμενϊσ τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, 

δεν ςυνιςτοφν λόγουσ ανωτζρασ βίασ.  

 

ΑΘΟ 8ο 

ΛΟΙΡΟΙ ΟΟΙ 

 Πλοι οι όροι τθσ παροφςασ κεωροφνται ουςιϊδεισ. Τροποποίθςθ αυτϊν μπορεί να γίνει μόνον εγγράφωσ, 

ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ και μετά από προθγοφμενθ ςχετικι απόφαςθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Ζχουν πλιρθ ςυμβατικι ιςχφ και αποτελοφν 

αναπόςπαςτα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, ςτο μζτρο που δεν αντίκεινται ςτουσ όρουσ αυτισ, α) θ διακιρυξθ 

του διενεργθκζντοσ διαγωνιςμοφ, β) θ τεχνικι και οικονομικι προςφορά του Ρρομθκευτι/Αναδόχου και 

γ) οι διευκρινιςτικζσ του επιςτολζσ και τα τεχνικά φυλλάδια του καταςκευαςτικοφ οίκου. 

 

ΑΘΟ 9ο 

ΕΡΙΛΥΣΘ ΔΙΑΦΟΩΝ - ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

9.1.  Κάκε διαφορά που ανακφπτει κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ (ι και μετά τθ λιξθ τθσ, 

εφόςον απορρζει απ’ αυτιν) μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου και αφορά 

(ενδεικτικά) τθν εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, τθν ερμθνεία αυτισ, τον προςδιοριςμό ι/ και 

τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων των μερϊν ι τθν κακ’ οιονδιποτε τρόπο λφςθ τθσ, 

επιλφεται κατ’ αρχιν, ανεξαρτιτωσ του χρόνου γενζςεϊσ τθσ, από το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ, προσ το οποίο ο Ανάδοχοσ πρζπει να απευκφνει ςχετικι αίτθςθ. Το Δ.Σ. 

αποφαςίηει οριςτικά εντόσ εφλογου χρόνου με αιτιολογθμζνθ απόφαςι του, θ οποία 

γνωςτοποιείται ςτον ενδιαφερόμενο. Εάν το Δ.Σ. τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ δεν εκδϊςει απόφαςθ επί 

τθσ αιτιςεωσ μζςα ςε δφο (2) μινεσ από τθν θμζρα υποβολισ τθσ ι αν ο Ανάδοχοσ δεν αποδεχκεί 

τθν απόφαςθ του Δ.Σ., τότε οποιοδιποτε από τα μζρθ δικαιοφται να ειςαγάγει τθ διαφορά προσ 

επίλυςθ ενϊπιον των αρμοδίων Δικαςτθρίων. 
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9.2.  Κάκε διαφωνία ι διαφορά που κα απορρζει από τθ ςφμβαςθ προμικειασ ι κα ςχετίηεται μ’ αυτιν 

και δε κα ρυκμίηεται κατά τον ανωτζρω τρόπο, κα επιλφεται αποκλειςτικά από τα κακ’ φλθν 

αρμόδια δικαςτιρια τθσ Βζροιασ. 

9.3. Για ότι δεν προβλζπεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ, εφαρμόηονται οι όροι τθσ με αρικ. 28/2019  

διακιρυξθσ του διενεργθκζντοσ διαγωνιςμοφ, κακϊσ και οι περί προμθκειϊν του Δθμοςίου 

διατάξεισ, όπωσ ιςχφουν κάκε φορά. Θ εφαρμογι των διατάξεων αυτϊν δεν αποκλείει τθν άςκθςθ 

άλλων δικαιωμάτων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, που απορρζουν από τισ ςυναφείσ με τθ ςφμβαςθ 

διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα και τθσ λοιπισ ιςχφουςασ νομοκεςίασ. 

 Σε επιβεβαίωςθ όλων των παραπάνω ςυντάχκθκε θ παροφςα ςφμβαςθ αποτελοφμενθ από ..(αρικ.)..  

ςελίδεσ, ςε τρία (3) όμοια αντίγραφα, τα οποία, αφοφ διαβάςτθκαν, υπογράφθκαν από τουσ 

ςυμβαλλόμενουσ και εκ των οποίων θ Ανακζτουςα Αρχι ζλαβε δφο (2) αντίγραφα  και ζνα (1) ζλαβε ο 

Ανάδοχοσ. 

 

 

 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακολουκεί κατάςταςθ των υπό προμικεια ειδϊν/τθσ υπό ανάκεςθ υπθρεςίασ, όπωσ αυτά φαίνονται ςτθν 

προςφορά, που αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

Για τθν Ανακζτουςα Αρχι 
 
 
 

ΘΛΙΑΣ Γ. ΡΛΙΟΓΚΑΣ 

Για τον Ρρομθκευτι 
 
 
 

(Υπογραφι) 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Εϋ: ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΕΕΣ 

 
ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ (ΕΕΕΣ) (ΡΟΣΑΜΟΣΜΕΝΙΟ ΑΡΟ ΤΘΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ  ΑΧΘ) 

 

To Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)  

Μζςω τθσ ειδικισ πλατφόρμασ τθσ θλεκτρονικισ υπθρεςίασ https://espdint.eprocurement.gov.gr/ δίνεται 

θ δυνατότθτα για τθν ςφνταξθ και διαχείριςι του. Το ζγγραφο μπορεί να εξαχκεί, να αποκθκευτεί και να 

υποβλθκεί θλεκτρονικά μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ. 

 

ΟΔΘΓΙΕΣ ΣΥΜΡΛΘΩΣΘΣ ΕΥΩΡΑΪΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΓΓΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΣΘΣ (ΕΕΕΣ) 

 

1) Θ ανακζτουςα αρχι: 

(α) Δθμιουργεί ςτο διαδικτυακό τόπο https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el  το  

      ΕΕΕΣ για τθν ςυγκεκριμζνθ διακιρυξθ. 

(β) Στο τζλοσ τθσ διαδικαςίασ δθμιουργίασ του ΕΕΕΣ, επιλζγει εξαγωγι. 

(γ) Το αρχείο που εξάγεται είναι ςε μορφι .xml και δεν είναι αναγνϊςιμο. 

     Το αρχείο αυτό το αναρτά ςτο ΕΣΘΔΘΣ μαηί με τα υπόλοιπα ζγγραφα τθσ διακιρυξθσ. 

 

(2) Ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ: 

(α) Ρρζπει να «κατεβάςει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΘΔΘΣ, να το αποκθκεφςει ςτον Θ/Υ του και να         

      μεταβεί ςτθν ιςτοςελίδα https://espdint.eprocurement.gov.gr/ 

      Στθν ιςτοςελίδα αυτι, πρζπει να επιλζξει «Ειςαγωγι ΕΕΕΣ» και να τθλεφορτϊςει («ανεβάςει») το     

      αρχείο του ςυγκεκριμζνου ΕΕΕΣ του διαγωνιςμοφ που «κατζβαςε» από το ΕΣΘΔΘΣ. 

(β) Στθν ανωτζρω ιςτοςελίδα, ςυμπλθρϊνει και επιλζγει θλεκτρονικά, τα κατάλλθλα πεδία που ζχουν 

      κακοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και τα πεδία με τθν θμερομθνία και τον τόπο ςφνταξθσ. 

(γ) Επιλζγει «Εκτφπωςθ». Το αρχείο εμφανίηεται ςε εκτυπϊςιμθ μορφι και είναι πλζον δυνατι θ      

     εκτφπωςθ του ςε μορφι .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το e-ΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωκεί ωσ   

     αρχείο PDF μζςω του Chrome (ζχει ιδθ ενςωματωμζνθ λειτουργία εκτφπωςθσ PDF). Διαφορετικά,     

     μπορεί να χρθςιμοποιιςει οποιοδιποτε πρόγραμμα δθμιουργίασ αρχείων PDF που διατίκεται 

     δωρεάν ςτο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ι Linux, το e-ΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωκεί από κάκε 

     φυλλομετρθτι. 

(δ) Υπογράφει ψθφιακά το αρχείο .pdf που εκτφπωςε (ακόμθ και αν το ζχει υπογράψει ψθφιακά ςτθν 

      ιςτοςελίδα). 

(ε) Υποβάλλει και αυτό το αρχείο του ΕΕΕΣ τόςο ςε μορφι .xml όςο και ςε .pdf ςτο φάκελο τθσ 

      προςφοράσ του με τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ. 

 

(3) Θ Επιτροπι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ, αξιολογεί το ΕΕΕΣ είτε με τθ χριςθ του αρχείου .pdf είτε 

     με τθν τθλεφόρτωςθ του αρχείου .xml ςτθν ιςτοςελίδα που το δθμιοφργθςε. 
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