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Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η υπ΄αριθμ. Β/11873/2021 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

 για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 
για την ανάπτυξη νέων κλινικών COVID-19 στο ΓΝ Λαμίας και την ενίσχυση 

υφιστάμενων τμημάτων του» 

στο πλαίσιο της Πράξης 

«Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη νέων κλινικών COVID-19 στο ΓΝ 
Λαμίας και την ενίσχυση υφιστάμενων τμημάτων του για την αντιμετώπιση 

περιστατικών του COVID-19» 

(κωδικός ΟΠΣ: 5076427) 

του Ε.Π. «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ: 556.500,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

 

Επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας 

Ταχυδρομική διεύθυνση Παπασιοπούλου τέρμα 

Πόλη Λαμία 

Ταχυδρομικός Κωδικός 35100 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL644 

Τηλέφωνο 22313 56677-326 

Φαξ 22313 56219 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  promithies@hosplam.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Α. Γκούρλιας- Α. Κουφοπούλου –  

Γ. Παπαϊωάννου 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) http://www.hosplam.gr/ 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νοσοκομείο (Ν.Π.Δ.Δ) και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση: Υποτομέας ΟΚΑ. 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

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

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το Ελληνικό δίκαιο και ειδικότερα ο Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει σήμερα. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

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

πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β)  Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

γ)  Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση. 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

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

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Κωδ. ΣΑ ΕΠ0561. 

Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με αριθμ. πρωτ. Β/9264/26-4-2021 Απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης (ΚΑΕ 9349.01) του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Φορέα. 

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

ενάριθ. έργου 2021ΕΠ05610001). 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης : «Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη 

νέων κλινικών COVID-19 στο ΓΝ Λαμίας και την ενίσχυση υφιστάμενων τμημάτων του για την 
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αντιμετώπιση περιστατικών του COVID-19», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά 

Ελλάδα 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 220/02-02-2021 της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας και έχει λάβει κωδικό MIS5076427.Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 

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

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την ανάπτυξη νέων 
κλινικών COVID-19 στο ΓΝ Λαμίας και την ενίσχυση υφιστάμενων τμημάτων του, συνολικού 

προϋπολογισμού 556.500,00 € με το ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. 

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

συμβάσεων (CPV): 

ΤΜΗΜΑ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 

1 33192300-5 Φορητό τροχήλατο ακτινολογικό  3 

2 33157400-9 Αναπνευστήρας βαρέως τύπου 4 

3 33157400-9 Φορητός αναπνευστήρας 9 

4 33157400-9 Φορητός αναπνευστήρας νεογνών 2 

5 33112000-8 Υπέρηχος μαιευτικός-γυναικολογικός 1 

6 30231300-0 Φορητό τροχήλατο μόνιτορ 24 

7 33141620-2 Φορητή θερμοκοιτίδα  2 

8 33172200-8 Τράπεζα ανάνηψης νεογνών  1 

9 33123230-9 Ηλεκτροκαρδιογράφος 12 καναλιών  6 

10 33182100-0 Απινιδωτής με τροχήλατο 6 

  

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 

1 Φορητό τροχήλατο ακτινολογικό  3 60.000,00 € 

2 Αναπνευστήρας βαρέως τύπου 4 120.000,00 € 

3 Φορητός αναπνευστήρας 9 85.500,00 € 

4 Φορητός αναπνευστήρας νεογνών 2 40.000,00 € 

5 Υπέρηχος μαιευτικός-γυναικολογικός 1 40.000,00 € 

6 Φορητό τροχήλατο μόνιτορ 24 108.000,00 € 

7 Φορητή θερμοκοιτίδα  2 24.000,00 € 

8 Τράπεζα ανάνηψης νεογνών  1 13.000,00 € 

9 Ηλεκτροκαρδιογράφος 12 καναλιών  6 21.000,00 € 

10 Απινιδωτής με τροχήλατο 6 45.000,00 € 

 

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

να αφορούν το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας των συνολικών τμημάτων ή ενός μόνο τμήματος. 

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των τμημάτων στα οποία μπορεί να προσφέρει ο συμμετέχων. 

Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος της ζητούμενης ανά τμήμα ποσότητας θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 
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Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 556.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 448.790,32 € ΦΠΑ : 107.709,68 €). 

Ο χρόνος παράδοσης για όλα τα είδη ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στα Παραρτήματα 

Α΄ και Β΄ της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς  
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

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

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 του ν. 4782/2021 (Α' 36) “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου 

των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της 

ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία”, 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4605/2019 (Α' 52) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ηςΙουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της 

τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό 

απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα 

για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» και 

ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 43, 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265)“Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 

ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 

267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 

2007 -2013», 

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

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

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

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

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 

των μελών τους με κλήρωση», 

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

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  
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 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 

άλλες διατάξεις”, 

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

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

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

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 
των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

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

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 

συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 

δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 

ρητά παραπάνω. 

Τις κάτωθι αποφάσεις: 

1. Της υπ’ αρ.20/27-08-2020 (Θ.ΕΗΔ 8ο) (ΑΔΑ: ΨΞΥ14690ΒΜ-4Σ4) Απόφασης Τακτικής Συνεδρίασης 

Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΝ Λαμίας, με την οποία εγκρίθηκε η αναγκαιότητα και σκοπιμότητα 

προμήθειας ιατρικού εξοπλισμού και ειδών ατομικής προστασίας για Covid-19 με χρηματοδότηση 

από το ΠΕΠ 2014-2020 στο πλαίσιο της με κωδικό 70 Πρόσκλησης. 

2. Του με αρ.πρωτ.Β/18344/31-08-2020 εγγράφου του ΓΝ Λαμίας με το οποίο διαβιβάσθηκε ο 

φάκελος προς την 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης της (9) σχετικής 

Απόφασης, προς έγκριση αναγκαιότητας και σκοπιμότητας της  προμήθειας Ιατρικού Εξοπλισμού 

και ειδών ατομικής προστασίας. 

3. Του με αριθμ.πρωτ. 84041/22-09-2020 εγγράφου της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας με 

το οποίο διαβιβάσθηκε η με αρ.πρωτ. 83269/18-09-2020 (ΑΔΑ:6Ω0Ν469Η2Γ-124) Απόφαση 
Διοικητή της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας &Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης 

του ΓΝ Λαμίας για την ένταξη και χρηματοδότηση προμήθειας ιατροτεχνολογικού και λοιπού 

εξοπλισμού στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Στερεά Ελλάδα» του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

4. Του με αριθμ.πρωτ. 103550/16-11-2020 εγγράφου της 5ηςΥ.ΠΕ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας με 

το οποίο διαβιβάσθηκε η με αρ.πρωτ. 83269/16-11-2020 (ΑΔΑ:6Ω0Ν469Η2Γ-124)(ΟΡΘΗ 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Απόφαση Διοικητή της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας με την οποία 

εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης του ΓΝ Λαμίας για την ένταξη και χρηματοδότηση προμήθειας 

ιατροτεχνολογικού και λοιπού εξοπλισμού στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Στερεά Ελλάδα» του ΕΣΠΑ 2014-

2020. 
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5. Της με αρ.πρωτ.Β/21179/25-09-2020 (ΑΔΑ:6ΡΩ44690ΒΜ-Φ9Ω) Απόφασης Διοικητή Γ.Ν. Λαμίας, 

με την οποία συγκροτήθηκε Τριμελής Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την 

υποβολή πρότασης προμήθειας ιατροτεχνολογικού και λοιπού εξοπλισμού στο πλαίσιο της με 

κωδικό 70 Πρόσκλησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  

6. Του με αρ.πρωτ.Β/27598/01-10-2020 εγγράφου της αρμόδιας Επιτροπής με το οποίο 

διαβιβάσθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια εξοπλισμού προς το Τμήμα 

Προμηθειών. 

7. Του αριθμ.πρωτ.Β/21598/20-11-2020 εγγράφου του Τμήματος Προμηθειών προς την αρμόδια 

επιτροπή προς επανυποβολή πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών, κατόπιν δημόσιας 

διαβούλευσης στην οποία ετέθησαν οι τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού.  

8. Του με αριθμ.πρωτ. Β/27831/09-12-2020 πρακτικού της επιτροπής τεχνικών προδιαγραφών, το 

οποίο κατατέθηκε κατόπιν επεξεργασίας των υποβληθέντων σχολίων, στο πλαίσιο της δημόσιας 

διαβούλευσης. 

9. Της υπ’ αριθ. Β/27831/16-12-2020 (ΑΔΑ: Ω8ΛΖ4690ΒΜ-Ξ5Μ) Απόφασης Διοικητή Γ.Ν. Λαμίας 

αναφορικά με την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του Νοσοκομείου, καθώς και την 

έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και των κριτηρίων ανάθεσης των ειδών που θα υποβληθούν 

προς χρηματοδότηση, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τίτλο «Προμήθεια Ιατρικού 

εξοπλισμού για τις Μονάδες Υγείας της Στερεάς Ελλάδας» (Α.Π.: 780/06-05-2020, Κωδικός 

Πρόσκλησης 70, Α/Α ΟΠΣ: 4308, Έκδοση: 1/0). 

10. Της υπ’ αριθ.2/21-01-2021(ΑΔΑ: ΩΤ064690ΒΜ-ΛΛΛ) Απόφασης Τακτικής Συνεδρίασης Διοικητικού 

Συμβουλίου του ΓΝ Λαμίας, αναφορικά με την έγκριση υποβολής τροποποιημένης πρότασης του 

Νοσοκομείου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τίτλο «Προμήθεια Ιατρικού εξοπλισμού για τις 

Μονάδες Υγείας της Στερεάς Ελλάδας» (Α.Π.: 780/06-05-2020, Κωδικός Πρόσκλησης 70, Α/Α ΟΠΣ: 

4308, Έκδοση: 1/0). 

11. Της με Αριθ. Πρωτ. 220/02-02-2021 (ΑΔΑ:Ψ36Ο7ΛΗ-503) Απόφασης Ένταξης της Πράξης 

«Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη νέων κλινικών COVID-19 στο ΓΝ Λαμίας και την 

ενίσχυση υφιστάμενων τμημάτων του για την αντιμετώπιση περιστατικών του COVID-19» στο ΠΕΠ 

«Στερεά Ελλάδα 2014-2020». 

12. Του υπ’ αριθμ. 1150/27-05-2021 εγγράφου προέγκρισης-διατύπωσης θετικής γνώμης της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας επί των τευχών δημοπράτησης και επί 

της διαδικασίας προκήρυξης του Υποέργου 1 με τίτλο «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 

για την ανάπτυξη νέων κλινικών COVID-19 στο ΓΝ Λαμίας και την ενίσχυση υφιστάμενων 

τμημάτων του» συνολικού προϋπολογισμού 556.500,00 €, στο πλαίσιο της Πράξης «Προμήθεια 

εξοπλισμού για την ανάπτυξη νέων κλινικών COVID-19 στο ΓΝ Λαμίας και την ενίσχυση 

υφιστάμενων τμημάτων του για την αντιμετώπιση περιστατικών του COVID-19» με κωδικό ΟΠΣ 

5076427στο Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020». 

13. Της υπ’ αριθ. 11/28-04-2021(θέμα 15ο)(ΑΔΑ:6Π354690ΒΜ-Λ6Γ) Απόφασης Τακτικής Συνεδρίασης 

Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΝ Λαμίας με την οποία εγκρίθηκε το παρόν τεύχος δημοπράτησης, η 
διενέργεια ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής 

και η συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού 

εξοπλισμού για την ανάπτυξη νέων κλινικών COVID-19 στο ΓΝ Λαμίας και την ενίσχυση 

υφιστάμενων τμημάτων του. 

14. Της με Αριθμ. Πρωτ. Β/9264/26-4-2021 (ΑΔΑ: ΨΩΘΞ4690ΒΜ-ΟΑ6) Απόφασης Ανάληψης 

Υποχρέωσης (νομικής δέσμευσης) από τον προϋπολογισμό του έτους 2021, για τη δέσμευση 

πίστωσης στον ΚΑΕ 9349.01 της δαπάνης που αντιστοιχεί στην υλοποίηση του εν λόγω υποέργου. 

15. Της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (νομικής δέσμευσης) με αριθμό καταχώρησης 1050/7-5-
2021 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της υπηρεσίας μας από τον προϋπολογισμό του 
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έτους 2021, για τη δέσμευση πίστωσης της δαπάνης που αντιστοιχεί στην συντήρηση του 

εξοπλισμού του εν λόγω υποέργου, μετά την λήξη της εγγύησης καλής λειτουργίας. 

16. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 

που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, 

καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι στις 05/07/2021 και ώρα 11:00 π.μ. 

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

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 03/06/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς σε ηλεκτρονικό φάκελο, στην ελληνική 

γλώσσα, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), ύστερα από την 

παρέλευση τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ημερών από την ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία 

Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της προκήρυξης σύμβασης (άρθρο 27 παρ.1 ν. 4412/2016) και μέχρι 

την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται ως άνω, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην με αριθμ. 

56902/215/2-6-2017 (Β’ 1924) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης “Τεχνικές λεπτομέρειες 

και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Πέμπτη 03/06/2021 

και ώρα 11:00π.μ. 

Δευτέρα 05/07/2021 

και ώρα 11:00 π.μ. 

Παρασκευή 09/07/2021 

και ώρα 11:00 π.μ. 

 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 28/05/2021 

στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

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

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης 

έλαβε τους Συστημικούς Αύξοντες Αριθμούς:  

Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Συστημικοί 

αριθμοί 

1 33192300-5 Φορητό τροχήλατο ακτινολογικό  133933 
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2 33157400-9 Αναπνευστήρας βαρέως τύπου 133934 

3 33157400-9 Φορητός αναπνευστήρας 133935 

4 33157400-9 Φορητός αναπνευστήρας νεογνών 133937 

5 33112000-8 Υπέρηχος μαιευτικός-γυναικολογικός 133938 

6 30231300-0 Φορητό τροχήλατο μόνιτορ 133939 

7 33141620-2 Φορητή θερμοκοιτίδα  133940 

8 33172200-8 Τράπεζα ανάνηψης νεογνών  133942 

9 33123230-9 Ηλεκτροκαρδιογράφος 12 καναλιών  133944 

10 33182100-0 Απινιδωτής με τροχήλατο 133945 

 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το 

άρθρο 66 του Ν. 4412/2016: 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ: 

 ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙA ΤΟΠΙΚH ΕΦΗΜΕΡΙΔA: 

 ΣΕΝΤΡΑ 
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

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

(URL): www.hosplam.gr στην διαδρομή : Αρχική σελίδα ► Ανακοινώσεις ► Προκηρύξεις Διαγωνισμών. 

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 

συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 

και της αρμοδιότητάς τους. 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης, είναι τα ακόλουθα: 

 η με αρ. 2021/S 105-275987 Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ 21PROC008705099) όπως αυτή έχει 

δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 η παρούσα Διακήρυξη και τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής  

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) 

 το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

 το σχέδιο σύμβασης με τα Παραρτήματά της 

 οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 

όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι 

προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες 

πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 

παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του 

ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα 

παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο 

σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 

κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 

υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 

υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 

οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 

για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 

έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 

παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 
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Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 

δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 

(Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 

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

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

τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 

της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 

έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 

αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην 

οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

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

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

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματαή 

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

παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή 

του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται 
με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 

επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 

τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 

ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 

για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 

δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 

στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών, θ) την 

ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 

εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 

έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 

εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

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

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

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

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

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

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

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 

τουςσυμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πουανέρχεται 

σε ποσοστό (δύο τοις εκατό) 2%, υπολογιζόμενο επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, 
τουπροσφερόμενου τμήματος/προσφερόμενων τμημάτων, όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

ΤΜΗΜΑ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΥΨΟΣ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1 
Φορητό τροχήλατο 
ακτινολογικό  

3 60.000,00 € 48.387,10 € 967,74 € 

2 
Αναπνευστήρας βαρέως 
τύπου 

4 120.000,00 € 96.774,19 € 1.935,48 € 

3 Φορητός αναπνευστήρας 9 85.500,00 € 68.951,61 € 1.379,03 € 

4 
Φορητός αναπνευστήρας 
νεογνών 

2 40.000,00 € 32.258,06 € 645,16 € 

5 
Υπέρηχος μαιευτικός-
γυναικολογικός 

1 40.000,00 € 32.258,06 € 645,16 € 

6 
Φορητό τροχήλατο 

μόνιτορ 
24 108.000,00 € 87.096,77 € 1.741,94 € 

7 Φορητή θερμοκοιτίδα  2 24.000,00 € 19.354,84 € 387,10 € 

8 
Τράπεζα ανάνηψης 
νεογνών  

1 13.000,00 € 10.483,87 € 209,68 € 

9 
Ηλεκτροκαρδιογράφος 

12 καναλιών  
6 21.000,00 € 16.935,48 € 338,71 € 

10 Απινιδωτής με τροχήλατο  6 45.000,00 € 36.290,32 € 725,81 € 
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Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της 

εγγύησηςσυμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, των προσφερομένων 

τμημάτων. 

Σχετικό υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής παρατίθεται στο ΠαράρτημαΔ΄. 

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

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

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

ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα 

αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη 

τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

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

εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 

στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 

διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 

2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 

εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός 

φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) 

ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 

ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

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

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα,  

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

2803/2000 (Α΄ 48),  

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

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

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

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

3691/2008 (Α΄ 166), 
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στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 

την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 

ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών(IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά  στους 
διαχειριστές. 

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

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

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

Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

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

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

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός 

φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή: 

α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 

διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία, 

β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις 

του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 

γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού 

φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 

όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 

ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 

διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 

του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 

αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 

ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. Ο λόγος αποκλεισμού δεν 

εφαρμόζεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των 

είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. 

Αν ο οικονομικός φορέας της παρ. 2 είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση. 

Οι υποχρεώσεις των περ. α΄ και β΄ της παρ. 2 δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 

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

περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό ερώτημα 

του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), του άρθρου 79, ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή 
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δήλωσης με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά 

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

παραπάνω υποχρεώσεις του. Οι περ. α΄ και β΄ της παρ. 2 παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός 

φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων 

ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που 

τηρεί τους όρους του δεσμευτικού διακανονισμού. 

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

φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευσηή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείρισηαπό εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 

για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, 

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 

μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 

φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του 

ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 

που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 

αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

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

ανάθεση,  

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

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

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

2.2.3.4. Ο οικονομικός φορέαςαποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 

παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

2.2.3.5. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 

του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης. 
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Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 

εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρεις 

τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, τουλάχιστον ίσο με την εκτιμώμενη αξία χωρίς Φ.Π.Α. των 

τμημάτων που περιγράφονται στην παρ. 1.3 της παρούσας και για τα οποία υποβάλουν προσφορά. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών 

διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών για όσες χρήσεις δραστηριοποιείται, θα 

πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναλόγως του 

προϋπολογισμού των προσφερόμενων τμημάτων/ειδών. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

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

οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον μία (1) παράδοση του 

συγκεκριμένου είδους, κατά τα τελευταία τρία (3) έτη από τη δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης, είτε 

στον Δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να υποβάλλουν 

πιστοποιητικά ή ισοδύναμα αυτών ως εξής: 

1. Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο EN ISΟ 9001:2008 (ή νεότερο) για τη διασφάλιση 
ποιότητας που πρέπει να διαθέτει ο προμηθευτής. 

2. Οι προμηθευτές πρέπει να συμμορφώνονται με την Υ.Α. ΔΥ 8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004 «Αρχές και 
κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» όπως 

ισχύει. 

3. Οι προμηθευτές οφείλουν να είναι ενταγμένοι σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης 
(Α.Η.Η.Ε., ή και σε όποιο άλλο απαιτείται) βάσει του ν.2939/2001και του Π.Δ. 117/2004. 

4. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης κατά ISO 13485/2003 (ή νεότερο), τόσο του κατασκευαστικού 

οίκου, όσο και του προμηθευτή (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων), καθώς και πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης ώστε να ικανοποιούνται 

οι αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

«Περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΕΕ L 169/12-7-1993), όπως τροποποιημένη ισχύει, 

προς τις διατάξεις της οποίας εναρμονίστηκε η εθνική νομοθεσία με την υπ’ αριθ. 
ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648/30-9-2009 Κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, 
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Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2198/2-10-2009)) και το 

προσφερόμενο είδος να διατίθενται στο εμπόριο σύμφωνα με το νόμο (ΚΥΑ 

ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.138648/2009). 

 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

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

επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 

παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 

δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους 

αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων 

στηρίζονται.  

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

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

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

σύμβασης. 

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

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

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

καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων2.2.4,  

2.2.6 της παρούσης,προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, 

το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 

(ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα ΠαράρτημαΣΤ΄, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη 
υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου 

εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες 

οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1. 

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο 

είναι δυνατό να φέρειμόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως  

προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1της παρούσας για το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

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

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

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 

σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 

όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
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υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις 

περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 

και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 

πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 

Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 

ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 

εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79 

παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

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

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους. 

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

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 

αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 

ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 

προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις,που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή του. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω 
παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 

αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, 

στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 

από την υποβολή του. 

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται 

υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη 

και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν 
υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 

πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται 

από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 

εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 

κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί 

μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους 

στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 
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γ)Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις 

(3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που 

έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του 

ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να 

απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το 

έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, τα 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικα μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις 

χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 

ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 

καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του 

επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

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

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

ε) για την παράγραφο 2.2.3.5 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 

εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

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

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 

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

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 

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

το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 

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

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

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

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

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

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

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, 
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,εκτός αν, 
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

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

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων 

για τις τρεις (3) τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, στα οποία φαίνεται ο ετήσιος γενικός 

κύκλος εργασιών. 

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά,  μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 

οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 
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Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό) δεν είναι διαθέσιμες για 

ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, πρέπει να αναφερθεί η ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α) Κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων του συγκεκριμένου είδουςπου πραγματοποιήθηκαν κατά την 

τελευταία τριετία, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(ΑΠΟ – ΕΩΣ) 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
      

Ο κατάλογος θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία (1) παράδοση του συγκεκριμένου είδους, κατά 

τα τελευταία τρία (3) έτη από τη δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης, είτε στον Δημόσιο είτε στον 

ιδιωτικό τομέα. 

β) Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, συνεργασίας και περάτωσης συμβάσεων αντίστοιχων παραδόσεων από 

Δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς: 

 εάν ο αποδέκτης είναι Δημόσιος φορέας, πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί από την 

αρμόδια Δημόσια αρχή, 

 εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, βεβαίωση του πελάτη ή απλή δήλωση του οικονομικού 

φορέα, η οποία θα φέρει υποχρεωτικά τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου του φορέα. 

Β.5.Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίγραφα των 

εν λόγω πιστοποιήσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εν λόγω παράγραφο και πίνακα τεκμηρίωσης 

στον οποίο θα αναφέρονται ο φορέας πιστοποίησης, το πρότυπο διαχείρισης, ο σκοπός/καλυπτόμενο 

αντικείμενο, ο αριθμός του πιστοποιητικού, η ημερομηνία αρχικής έκδοσης και η ημερομηνία λήξης 

αυτού. Συγκεκριμένα, προσκομίζεται πίνακας τεκμηρίωσης, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

Α/Α 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΡΟΤΥΠΟ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΣΚΟΠΟΣ/ΚΑΛΥΠΤ
ΟΜΕΝΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΑΡ. 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 

       

Πιστοποιητικά των οποίων η ισχύς έχει λήξει, δεν γίνονται δεκτά. 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 

νομικό πρόσωποκαι υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις 

μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, 

το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές 
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως 

καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., 

κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του 

νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 

προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή 

αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα 

κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, 

πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την 

υποβολή τους. 

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

εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου 
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εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 

εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

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

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες οι 

σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά 

την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 

τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 

μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 

συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 

εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 

οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 

οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 

αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9.Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 

προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων. 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ομαδοποιούνται σε δύο επί μέρους Ομάδες Κριτηρίων, την Ομάδα Α και την 
Ομάδα Β. Οι ομάδες αυτές με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας κάθε μιας στο σύνολο της 

βαθμολογίας, έχουν ως ακολούθως : 

ΟΜΑΔΑ  ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ με συντελεστή βαρύτητας 

ομάδας 70% στο σύνολο (εβδομήντα τοις εκατό). 

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ με συντελεστή βαρύτητας ομάδας 30% στο 

σύνολο (τριάντα τοις εκατό). 

Οι Πίνακες που ακολουθούν περιλαμβάνουν αναλυτικά τα κριτήρια αξιολόγησης και τους συντελεστές 

βαρύτητας ανά είδος / Τμήμα. 
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1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ: 
“ΦΟΡΗΤΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ” 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΟΜΑΔΑ Α΄: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ 

Κ1 Προδιαγραφές 1,2,3,4 του Πίνακα Συμμόρφωσης 20% 

Κ2 Προδιαγραφές 5,6,7 του Πίνακα Συμμόρφωσης 20% 

Κ3 Προδιαγραφές 8,9,10 του Πίνακα Συμμόρφωσης 15% 

Κ4 Προδιαγραφές 11,12,13,14,15 του Πίνακα Συμμόρφωσης 15% 

               ΑΘΡΟΙΣΜΑ   ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ   ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ   ΟΜΑΔΑΣ  Α΄              70% 

ΟΜΑΔΑ Β’: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ 

Κ5 Χρόνος Παράδοσης (μέγιστος χρόνος παράδοσης 60 ημερών βαθμολογείται με 

100 βαθμούς, ελάχιστος χρόνος παράδοσης έως 30ημερών βαθμολογείται με 

120 βαθμούς, ενδιάμεσοι χρόνοι παράδοσης βαθμολογούνται αναλογικά) 

5% 

Κ6 Τεχνική Υποστήριξη (ελάχιστος χρόνος παροχής τεχνικής υποστήριξης και 

εξασφάλισης ανταλλακτικών 10 ετών βαθμολογείται με 100 βαθμούς, χρόνος 20 

ετών και άνω βαθμολογείται με 120 βαθμούς, ενδιάμεσοι χρόνοι 

βαθμολογούνται αναλογικά) 

15% 

Κ7 Εγγύηση καλής λειτουργίας (ελάχιστος xρόνος εγγύησης 2 ετών βαθμολογείται 

με 100 βαθμούς, χρόνος εγγύησης 4 ετών και άνω βαθμολογείται με 120 

βαθμούς, ενδιάμεσοι χρόνοι εγγύησης βαθμολογούνται αναλογικά) 

10% 

            ΑΘΡΟΙΣΜΑ    ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ    ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ    ΟΜΑΔΑΣ  Β΄                30%          

 

         ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                               100% 

 

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ: 
“ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ” 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΟΜΑΔΑ Α΄: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ 

Κ1 Προδιαγραφή 1,2,3,4 του Πίνακα Συμμόρφωσης 10% 

Κ2 Προδιαγραφή 8,9,10,11,12 του Πίνακα Συμμόρφωσης 10% 

Κ3 Προδιαγραφή 12,13 του Πίνακα Συμμόρφωσης 10% 

Κ4 Προδιαγραφή14,15,16,17,18 του Πίνακα Συμμόρφωσης 10% 

Κ5 Προδιαγραφή 19,20,21 του Πίνακα Συμμόρφωσης 10% 

Κ6 Προδιαγραφή 22,23,24,25 του Πίνακα Συμμόρφωσης 10% 

Κ7 Προδιαγραφή 26,27,28 του Πίνακα Συμμόρφωσης 10% 

               ΑΘΡΟΙΣΜΑ   ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ   ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ   ΟΜΑΔΑΣ  Α΄              70%          

ΟΜΑΔΑ Β’: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ 

Κ8 Χρόνος Παράδοσης (μέγιστος χρόνος παράδοσης 60 ημερών βαθμολογείται με 

100 βαθμούς, ελάχιστος χρόνος παράδοσης έως 30 ημερών βαθμολογείται με 

120 βαθμούς, ενδιάμεσοι χρόνοι παράδοσης βαθμολογούνται αναλογικά) 

5% 

Κ9 Τεχνική Υποστήριξη (ελάχιστος χρόνος παροχής τεχνικής υποστήριξης και 

εξασφάλισης ανταλλακτικών 10 ετών βαθμολογείται με 100 βαθμούς, χρόνος 20 

ετών και άνω βαθμολογείται με 120 βαθμούς, ενδιάμεσοι χρόνοι 

βαθμολογούνται αναλογικά) 

15% 
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Κ10 Εγγύηση καλής λειτουργίας (ελάχιστοςxρόνος εγγύησης 2 ετών βαθμολογείται 

με 100 βαθμούς, χρόνος εγγύησης 4 ετών και άνω βαθμολογείται με 120 

βαθμούς, ενδιάμεσοι χρόνοι εγγύησης βαθμολογούνται αναλογικά) 

10% 

            ΑΘΡΟΙΣΜΑ    ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ    ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ    ΟΜΑΔΑΣ  Β΄                30%          

 

         ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                               100% 

 

3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ: 
“ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ” 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΟΜΑΔΑ Α΄: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ 

Κ1 Προδιαγραφή 1,2,3,4,5 του Πίνακα Συμμόρφωσης 15% 

Κ2 Προδιαγραφή 6,7,8 του Πίνακα Συμμόρφωσης 25% 

Κ3 Προδιαγραφή 9,10 του Πίνακα Συμμόρφωσης 25% 

Κ4 Προδιαγραφή 11,12,13 του Πίνακα Συμμόρφωσης 5% 

               ΑΘΡΟΙΣΜΑ   ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ   ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ   ΟΜΑΔΑΣ  Α΄              70%          

ΟΜΑΔΑ Β’: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ 

Κ5 Χρόνος Παράδοσης (μέγιστος χρόνος παράδοσης 60 ημερών βαθμολογείται με 

100 βαθμούς, ελάχιστος χρόνος παράδοσης έως 30 ημερών βαθμολογείται με 

120 βαθμούς, ενδιάμεσοι χρόνοι παράδοσης βαθμολογούνται αναλογικά) 

5% 

Κ6 Τεχνική Υποστήριξη (ελάχιστος χρόνος παροχής τεχνικής υποστήριξης και 

εξασφάλισης ανταλλακτικών 10 ετών βαθμολογείται με 100 βαθμούς, χρόνος 20 

ετών και άνω βαθμολογείται με 120 βαθμούς, ενδιάμεσοι χρόνοι 

βαθμολογούνται αναλογικά) 

15% 

Κ7 Εγγύηση καλής λειτουργίας (ελάχιστοςxρόνος εγγύησης 2 ετών βαθμολογείται 

με 100 βαθμούς, χρόνος εγγύησης 4 ετών και άνω βαθμολογείται με 120 

βαθμούς, ενδιάμεσοι χρόνοι εγγύησης βαθμολογούνται αναλογικά) 

10% 

            ΑΘΡΟΙΣΜΑ    ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ    ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ    ΟΜΑΔΑΣ  Β΄                30%          

 

         ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                               100% 

 

4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ: 
“ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ” 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΟΜΑΔΑ Α΄: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ 

Κ1 Προδιαγραφή 1,2,3,4,5 του Πίνακα Συμμόρφωσης 10% 

Κ2 Προδιαγραφή 5,6,7,8,9 του Πίνακα Συμμόρφωσης 20% 

Κ3 Προδιαγραφή 10,11,12 του Πίνακα Συμμόρφωσης 20% 

Κ4 Προδιαγραφή13,14,15 του Πίνακα Συμμόρφωσης 10% 

Κ5 Προδιαγραφή 16, 17,18 του Πίνακα Συμμόρφωσης 10% 

               ΑΘΡΟΙΣΜΑ   ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ   ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ   ΟΜΑΔΑΣ  Α΄              70%          

ΟΜΑΔΑ Β’: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ 

Κ6 Χρόνος Παράδοσης (μέγιστος χρόνος παράδοσης 60 ημερών βαθμολογείται με 

100 βαθμούς, ελάχιστος χρόνος παράδοσης έως 30 ημερών βαθμολογείται με 

120 βαθμούς, ενδιάμεσοι χρόνοι παράδοσης βαθμολογούνται αναλογικά) 

5% 
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Κ7 Τεχνική Υποστήριξη (ελάχιστος χρόνος παροχής τεχνικής υποστήριξης και 

εξασφάλισης ανταλλακτικών 10 ετών βαθμολογείται με 100 βαθμούς, χρόνος 20 

ετών και άνω βαθμολογείται με 120 βαθμούς, ενδιάμεσοι χρόνοι 

βαθμολογούνται αναλογικά) 

15% 

Κ8 Εγγύηση καλής λειτουργίας (ελάχιστοςxρόνος εγγύησης 2 ετών βαθμολογείται 

με 100 βαθμούς, χρόνος εγγύησης 4 ετών και άνω βαθμολογείται με 120 

βαθμούς, ενδιάμεσοι χρόνοι εγγύησης βαθμολογούνται αναλογικά) 

10% 

            ΑΘΡΟΙΣΜΑ    ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ    ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ    ΟΜΑΔΑΣ  Β΄                30%          

 

         ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                               100% 

 

5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ: 
“ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ” 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΟΜΑΔΑ Α΄: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ 

Κ1 Προδιαγραφή 1,2,3,4 του Πίνακα Συμμόρφωσης 5 % 

Κ2 Προδιαγραφή 5,6,7,8,9 του Πίνακα Συμμόρφωσης 5 % 

Κ3 Προδιαγραφή 10,11,12,13,14,15 του Πίνακα Συμμόρφωσης 8 % 

Κ4 Προδιαγραφή 16,17,18,19 του Πίνακα Συμμόρφωσης 8 % 

Κ5 Προδιαγραφή 20,21,22 του Πίνακα Συμμόρφωσης 8 % 

Κ6 Προδιαγραφή 23,24,25,26 του Πίνακα Συμμόρφωσης 8 % 

Κ7 Προδιαγραφή 27,28,29,30 του Πίνακα Συμμόρφωσης 5 % 

Κ8 Προδιαγραφή 31,32,33 του Πίνακα Συμμόρφωσης 5 % 

Κ9 Προδιαγραφή 34,35,36,37 του Πίνακα Συμμόρφωσης 8 % 

Κ10 Προδιαγραφή : ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1,2,3,4,5 του Πίνακα Συμμόρφωσης 10% 

               ΑΘΡΟΙΣΜΑ   ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ   ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ   ΟΜΑΔΑΣ  Α΄              70%          

ΟΜΑΔΑ Β’: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ 

Κ11 Χρόνος Παράδοσης (μέγιστος χρόνος παράδοσης 60 ημερών βαθμολογείται με 

100 βαθμούς, ελάχιστος χρόνος παράδοσης έως 30 ημερών βαθμολογείται με 

120 βαθμούς, ενδιάμεσοι χρόνοι παράδοσης βαθμολογούνται αναλογικά) 

5% 

Κ12 Τεχνική Υποστήριξη (ελάχιστος χρόνος παροχής τεχνικής υποστήριξης και 

εξασφάλισης ανταλλακτικών 10 ετών βαθμολογείται με 100 βαθμούς, χρόνος 20 

ετών και άνω βαθμολογείται με 120 βαθμούς, ενδιάμεσοι χρόνοι 

βαθμολογούνται αναλογικά) 

15% 

Κ13 Εγγύηση καλής λειτουργίας (ελάχιστοςxρόνος εγγύησης 3 ετών βαθμολογείται 

με 100 βαθμούς, χρόνος εγγύησης 5 ετών και άνω βαθμολογείται με 120 

βαθμούς, ενδιάμεσοι χρόνοι εγγύησης βαθμολογούνται αναλογικά) 

10% 

            ΑΘΡΟΙΣΜΑ    ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ    ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ    ΟΜΑΔΑΣ  Β΄                30%          

 

         ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                               100% 

 

6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ: 
“ΦΟΡΗΤΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΟΝΙΤΟΡ” 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΟΜΑΔΑ Α΄: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ 
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Κ1 Προδιαγραφή 1,2,3,4,5 του Πίνακα Συμμόρφωσης 20% 

Κ2 Προδιαγραφή 6,7,8,9 του Πίνακα Συμμόρφωσης 20% 

Κ3 Προδιαγραφή 10,12 του Πίνακα Συμμόρφωσης 20% 

Κ4 Προδιαγραφή 11,12 του Πίνακα Συμμόρφωσης 10% 

               ΑΘΡΟΙΣΜΑ   ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ   ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ   ΟΜΑΔΑΣ  Α΄              70%          

ΟΜΑΔΑ Β’: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ 

Κ5 Χρόνος Παράδοσης (μέγιστος χρόνος παράδοσης 60 ημερών βαθμολογείται με 

100 βαθμούς, ελάχιστος χρόνος παράδοσης έως 30 ημερών βαθμολογείται με 

120 βαθμούς, ενδιάμεσοι χρόνοι παράδοσης βαθμολογούνται αναλογικά) 

5% 

Κ6 Τεχνική Υποστήριξη (ελάχιστος χρόνος παροχής τεχνικής υποστήριξης και 

εξασφάλισης ανταλλακτικών 10 ετών βαθμολογείται με 100 βαθμούς, χρόνος 20 

ετών και άνω βαθμολογείται με 120 βαθμούς, ενδιάμεσοι χρόνοι 

βαθμολογούνται αναλογικά) 

15% 

Κ7 Εγγύηση καλής λειτουργίας (ελάχιστοςxρόνος εγγύησης 2 ετών βαθμολογείται 

με 100 βαθμούς, χρόνος εγγύησης 4 ετών και άνω βαθμολογείται με 120 

βαθμούς, ενδιάμεσοι χρόνοι εγγύησης βαθμολογούνται αναλογικά) 

10% 

            ΑΘΡΟΙΣΜΑ    ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ    ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ    ΟΜΑΔΑΣ  Β΄                30%          

 

         ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                               100% 

 

7. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ: 
“ΦΟΡΗΤΗ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ” 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΟΜΑΔΑ Α΄: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ 

Κ1 Προδιαγραφή 1,2,3,4,5 του Πίνακα Συμμόρφωσης 20% 

Κ2 Προδιαγραφή 4,5 του Πίνακα Συμμόρφωσης 20% 

Κ3 Προδιαγραφή 6,7,8 του Πίνακα Συμμόρφωσης 20% 

Κ4 Προδιαγραφή 9,10 του Πίνακα Συμμόρφωσης 10% 

               ΑΘΡΟΙΣΜΑ   ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ   ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ   ΟΜΑΔΑΣ  Α΄              70%          

ΟΜΑΔΑ Β’: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ 

Κ5 Χρόνος Παράδοσης (μέγιστος χρόνος παράδοσης 60 ημερών βαθμολογείται με 

100 βαθμούς, ελάχιστος χρόνος παράδοσης έως 30 ημερών βαθμολογείται με 

120 βαθμούς, ενδιάμεσοι χρόνοι παράδοσης βαθμολογούνται αναλογικά) 

5% 

Κ6 Τεχνική Υποστήριξη (ελάχιστος χρόνος παροχής τεχνικής υποστήριξης και 

εξασφάλισης ανταλλακτικών 10 ετών βαθμολογείται με 100 βαθμούς, χρόνος 20 

ετών και άνω βαθμολογείται με 120 βαθμούς, ενδιάμεσοι χρόνοι 

βαθμολογούνται αναλογικά) 

15% 

Κ7 Εγγύηση καλής λειτουργίας (ελάχιστοςxρόνος εγγύησης 2 ετών βαθμολογείται 

με 100 βαθμούς, χρόνος εγγύησης 4 ετών και άνω βαθμολογείται με 120 

βαθμούς, ενδιάμεσοι χρόνοι εγγύησης βαθμολογούνται αναλογικά) 

10% 

            ΑΘΡΟΙΣΜΑ    ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ    ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ    ΟΜΑΔΑΣ  Β΄                30%          

 

         ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                               100% 

 

8. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ: 
“ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ” 
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΟΜΑΔΑ Α΄: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ 

Κ1 Προδιαγραφή 1,2,3,4 του Πίνακα Συμμόρφωσης 20% 

Κ2 Προδιαγραφή 5,6,7,8,9 του Πίνακα Συμμόρφωσης 20% 

Κ3 Προδιαγραφή 10,14 του Πίνακα Συμμόρφωσης 20% 

Κ4 Προδιαγραφή 15,16.17.18.19 του Πίνακα Συμμόρφωσης 10% 

               ΑΘΡΟΙΣΜΑ   ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ   ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ   ΟΜΑΔΑΣ  Α΄              70%          

ΟΜΑΔΑ Β’: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ 

Κ5 Χρόνος Παράδοσης (μέγιστος χρόνος παράδοσης 60 ημερών βαθμολογείται με 

100 βαθμούς, ελάχιστος χρόνος παράδοσης έως 30 ημερών βαθμολογείται με 

120 βαθμούς, ενδιάμεσοι χρόνοι παράδοσης βαθμολογούνται αναλογικά) 

5% 

Κ6 Τεχνική Υποστήριξη (ελάχιστος χρόνος παροχής τεχνικής υποστήριξης και 

εξασφάλισης ανταλλακτικών 10 ετών βαθμολογείται με 100 βαθμούς, χρόνος 20 

ετών και άνω βαθμολογείται με 120 βαθμούς, ενδιάμεσοι χρόνοι 

βαθμολογούνται αναλογικά) 

15% 

Κ7 Εγγύηση καλής λειτουργίας (ελάχιστοςxρόνος εγγύησης 2 ετών βαθμολογείται 

με 100 βαθμούς, χρόνος εγγύησης 4 ετών και άνω βαθμολογείται με 120 

βαθμούς, ενδιάμεσοι χρόνοι εγγύησης βαθμολογούνται αναλογικά) 

10% 

            ΑΘΡΟΙΣΜΑ    ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ    ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ    ΟΜΑΔΑΣ  Β΄                30%          

 

         ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                               100% 

 

9. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ: 
“ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ 12 ΚΑΝΑΛΙΩΝ” 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΟΜΑΔΑ Α΄: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ 

Κ1 Προδιαγραφή 1,2,3,4 του Πίνακα Συμμόρφωσης 20% 

Κ2 Προδιαγραφή 5,6,7,8,9 του Πίνακα Συμμόρφωσης 20% 

Κ3 Προδιαγραφή 10,11,12,13,14 του Πίνακα Συμμόρφωσης 20% 

Κ4 Προδιαγραφή 15,16,17 του Πίνακα Συμμόρφωσης 10% 

               ΑΘΡΟΙΣΜΑ   ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ   ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ   ΟΜΑΔΑΣ  Α΄              70%          

ΟΜΑΔΑ Β’: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ 

Κ5 Χρόνος Παράδοσης (μέγιστος χρόνος παράδοσης 60 ημερών βαθμολογείται με 

100 βαθμούς, ελάχιστος χρόνος παράδοσης έως 30 ημερών βαθμολογείται με 

120 βαθμούς, ενδιάμεσοι χρόνοι παράδοσης βαθμολογούνται αναλογικά) 

5% 

Κ6 Τεχνική Υποστήριξη (ελάχιστος χρόνος παροχής τεχνικής υποστήριξης και 

εξασφάλισης ανταλλακτικών 10 ετών βαθμολογείται με 100 βαθμούς, χρόνος 20 

ετών και άνω βαθμολογείται με 120 βαθμούς, ενδιάμεσοι χρόνοι 

βαθμολογούνται αναλογικά) 

15% 

Κ7 Εγγύηση καλής λειτουργίας (ελάχιστοςxρόνος εγγύησης 2 ετών βαθμολογείται 

με 100 βαθμούς, χρόνος εγγύησης 4 ετών και άνω βαθμολογείται με 120 

βαθμούς, ενδιάμεσοι χρόνοι εγγύησης βαθμολογούνται αναλογικά) 

10% 

            ΑΘΡΟΙΣΜΑ    ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ    ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ    ΟΜΑΔΑΣ  Β΄                30%          

 

         ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                               100% 
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10. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ: 
“ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΜΕ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ” 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΟΜΑΔΑ Α΄: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ 

Κ1 Προδιαγραφή 1,2,3,4 του Πίνακα Συμμόρφωσης 20% 

Κ2 Προδιαγραφή 5,6,7,8 του Πίνακα Συμμόρφωσης 20% 

Κ3 Προδιαγραφή 9,10,11,12 του Πίνακα Συμμόρφωσης 15% 

Κ4 Προδιαγραφή13,14,15,16,17,18,19 του Πίνακα Συμμόρφωσης 15% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ   ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ   ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ   ΟΜΑΔΑΣ  Α΄              70%          

ΟΜΑΔΑ Β’: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ 

Κ5 Χρόνος Παράδοσης (μέγιστος χρόνος παράδοσης 60 ημερών βαθμολογείται με 

100 βαθμούς, ελάχιστος χρόνος παράδοσης έως 30 ημερών βαθμολογείται με 

120 βαθμούς, ενδιάμεσοι χρόνοι παράδοσης βαθμολογούνται αναλογικά) 

5% 

Κ6 Τεχνική Υποστήριξη (ελάχιστος χρόνος παροχής τεχνικής υποστήριξης και 

εξασφάλισης ανταλλακτικών 10 ετών βαθμολογείται με 100 βαθμούς, χρόνος 20 

ετών και άνω βαθμολογείται με 120 βαθμούς, ενδιάμεσοι χρόνοι 

βαθμολογούνται αναλογικά) 

15% 

Κ7 Εγγύηση καλής λειτουργίας (ελάχιστοςxρόνος εγγύησης 2 ετών βαθμολογείται 

με 100 βαθμούς, χρόνος εγγύησης 4 ετών και άνω βαθμολογείται με 120 

βαθμούς, ενδιάμεσοι χρόνοι εγγύησης βαθμολογούνται αναλογικά) 

10% 

            ΑΘΡΟΙΣΜΑ    ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ    ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ    ΟΜΑΔΑΣ  Β΄                30%          

 

         ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                               100% 

 

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 

ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς 

όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις 

από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  

Η βαθμολόγηση πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένη και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, 

εκτός από τη βαθμολογία, και την λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου της τεχνικής προσφοράς σν.Κν, θα προκύπτει από το 

γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της 

προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:  

U = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν 

Όπου: 

σν= ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης (όπου σ1+σ2+….σν=1) 

Κν= η βαθμολογία κάθε κριτηρίου 

 

Διαμόρφωση της συνολικής συγκριτικής ενδεικτικής τιμής Προσφοράς (Τ) 
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Η συνολική συγκριτική ενδεικτική τιμή Τ της Προσφοράς περιλαμβάνει: 

- την προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ (το συνολικό κόστος για την υλοποίηση της προμήθειας, χωρίς 

ΦΠΑ) (ισοδύναμη συγκριτική τιμή προμήθειας – εγκατάστασης) και 

- το κόστος συντήρησης χωρίς ΦΠΑ για τα επόμενα έτη μετά τη λήξη της εγγύησης καλής λειτουργίας 

έως και τη συμπλήρωση 10ετίας (τρία (3) έτη συμβόλαιο συντήρησης και πέντε (5) έτη με δικαίωμα 

προαίρεσης) από την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού (και χωρίς τις ετήσιες αναπροσαρμογές), 

όπως προκύπτει από τους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου (συνολική 

ενδεικτική τιμή πλήρους συντήρησης). 

Τ = προσφερόμενη τιμή (χωρίς ΦΠΑ) + Συνολική τιμή συντήρησης (χωρίς ΦΠΑ) X 0.75 (προκειμένου οι 

μελλοντικές δαπάνες να αναχθούν σε παρούσες αξίες). 

 Σε περίπτωση που η προσφερόμενη εγγύηση είναι μεγαλύτερη των ετών που ζητούνται, τότε τα 

έτη της συντήρησης που συμμετέχουν στο συγκριτικό κόστος μειώνονται ισόποσα για κάθε 

επιπλέον έτος εγγύησης 

 Σε περίπτωση που η προσφερόμενη εγγύηση καλύπτει όλα τα έτη της ζητούμενης περιόδου 

συντήρησης, το συγκριτικό κόστος της Προσφοράς ισούται με το συνολικό κόστος για την 

υλοποίηση της προμήθειας, χωρίς ΦΠΑ.  

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο 

της συγκριτικής τιμής προσφοράς προς την συνολική βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία το Λ= 

συνολική τελική βαθμολογία είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί. 

 

Λ (συνολική 
τελική 

βαθμολογία) 
= 

Τ (Συγκριτική Τιμή προσφοράς= Προσφερόμενη Τιμή + Κόστος Συντήρησης) 

U (Συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς) 

 
Η συνολική τελική βαθμολογία στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 

Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών, προκρίνεται η προσφορά με την μεγαλύτερη Συνολική 

Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς. Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής 

προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που 

υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιων της Επιτροπής του Διαγωνισμού και 

παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.  

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια. 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στη Διακήρυξη, για το σύνολο της 

προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 

τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 

είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 

ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
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2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

2.4.2.1.Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 

παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον 

ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

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

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 

από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 

πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 

2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 

56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 

(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του 
άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  

 

Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 

δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την  προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, 

αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα 

προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη 

δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση  προηγμένης 

ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής 

υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του 
προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών.  

 
2.4.2.2.Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

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

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

αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

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

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

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με 

τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

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

προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 

προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 

4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 

τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 

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

την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 

τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα 
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σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 

ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 

ηλεκτρονικό αρχείο pdf]. 

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

όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 

από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 

φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την επιφύλαξη 

των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους 

αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 

οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 

κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 

συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει 

υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης. 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία 
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 
του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 
1 παρ. 2 του ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν 
επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).  

Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική 
υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς 
υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 

κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 

ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την 

ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

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

περιλαμβάνουν:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 

79 του ν. 4412/2016 και  

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

2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων 

τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης .  

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται ως εξής: 
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Η αναθέτουσα αρχή: 

(α) Δημιουργεί (συμπληρώνοντας και επιλέγοντας τα κατάλληλα πεδία μέσα από την ιστοσελίδα 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/) το ΕΕΕΣ για την συγκεκριμένη διακήρυξη. 

(β) Στο τέλος της διαδικασίας δημιουργίας του ΕΕΕΣ, επιλέγει εξαγωγήσε μορφή .pdfκαι .xml. 

(γ) Το αρχείο που εξάγεται σε μορφή .xml δεν είναι αναγνώσιμο (δεν «ανοίγει» με κάποιο γνωστό 
πρόγραμμα που έχουμε στους Η/Υ). Το αρχείο αυτό, καθώς και το αρχείο .pdf, το αναρτά στο ΕΣΗΔΗΣ 

μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης. 

Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας: 

(α) Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο .xmlαπό το ΕΣΗΔΗΣ, να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του και να 

μεταβεί στην ιστοσελίδα https://espdint.eprocurement.gov.gr/.Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει 
«Επαναχρησιμοποίηση υφιστάμενου ΕΕΕΣ» και να «ανεβάσει» το αρχείο του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του 
διαγωνισμού που «κατέβασε» από το ΕΣΗΔΗΣ. 

(β) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν 

καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης.Αν 

είναι δυνατό, υπογράφει ψηφιακά στο κατάλληλο σημείο. 

(γ) Επιλέγει «Εξαγωγή». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση 

του με χρήση κάποιου προγράμματος εκτυπωτή σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το 

eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF μέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη λειτουργία 

εκτύπωσης PDF). 

Διαφορετικά, ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας 
αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ μπορεί να 

εκτυπωθεί από κάθε φυλλομετρητή. 

(δ) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόμη και αν το έχει υπογράψει ψηφιακά στην 

ιστοσελίδα). 

(ε) Υποβάλλει και αυτό το αρχείο του ΕΕΕΣ τόσο σε μορφή .xml όσο και σε .pdf στο φάκελο της 

προσφοράς του με τα δικαιολογητικά συμμετοχής. 

Το ΕΕΕΣ κατά περίπτωση μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα και έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ΕΕΕΣ, το οποίο 

είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα για 

το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού , διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 

του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για 

κάθεοικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για 

τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε). 

Τα δικαιολογητικά που δηλώνονται στο ΕΕΕΣ, προσκομίζονται μόνο κατά το στάδιο της κατακύρωσης, 
μαζί με τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου και μόνο από τον οικονομικό 
φορέα που θα κριθεί ως προσωρινός ανάδοχος. 

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 

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

από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Τεχνικές Προδιαγραφές/ Πίνακες Συμμόρφωσης” του 
Παραρτήματος Β΄ της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και 
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προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα 

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

αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 

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

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος. 

Οι πίνακες οικονομικής προσφοράς πρέπει να συμπληρωθούν από τον συμμετέχοντα για τα είδη που 
προσφέρει (κατά περίπτωση) και να υποβληθούν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και συγκεκριμένα επί ποινή απόρριψης στον (υπο)φάκελο 

«Οικονομική Προσφορά». Οι οικονομικές προσφορές υποβάλλονται ξεχωριστά ανά προσφερόμενο τμήμα 

/ είδος. 

Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο 

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

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

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

Α. Τιμές 

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα και θα πρέπει να αναγράφεται 
αριθμητικά και ολογράφως που υπερισχύει σε περίπτωση ασυμφωνίας με την αριθμητική τιμή.  

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

αυτόματα από το σύστημα.  

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

Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση της τιμής της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του 

προμηθευτή πέραν του αντιτίμου του εξοπλισμού, που θα προμηθεύσει βάσει της τιμής της προσφοράς 

του μέχρι την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή αυτών και την αποπληρωμή τους. 

Διευκρινίζεται ότι: 

Το κόστος συντήρησης για τα έτη μετά από τη λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας δεν 
περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό της προμήθειας εκάστου είδους και θα καταβληθεί από ιδίους 
πόρους του Νοσοκομείου, εφόσον επιλεχθεί από το Νοσοκομείο η σύναψη σύμβασης συντήρησης 
μεταξύ αυτού και του αναδόχου. 

Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 

τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Η ευθύνη 

όμως για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον προμηθευτή. 

Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται η τιμή της τελευταίας καταχώρησης στο Παρατηρητήριο 

τιμών της ΕΠΥ κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς αναφέροντας τον σχετικό κωδικό 

Παρατηρητηρίου. 

Στην περίπτωση που το είδος ή τα είδη δεν είναι καταχωρημένα στο Παρατηρητήριο, θα πρέπει να 

υποβληθεί, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει το είδος καταχωρημένο στο Παρατηρητήριο κατά την 

ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται 

σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και γ) η τιμή 

υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα 

αρχή στην παρούσα διακήρυξη. 
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Το κόστος της συντήρησης του εξοπλισμού δεν είναι επιλέξιμο προς συγχρηματοδότηση από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020». 

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 Ο προμηθευτής με ποινή αποκλεισμού υποχρεούται στην οικονομική προσφορά να αναφέρει την 

συγκεκριμένη ετήσια τιμή των εξόδων πλήρους συντήρησης (με ανταλλακτικά, εργασία, 

αποκατάσταση βλαβών, αναλώσιμα), για το πρώτο έτος μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης καλής 

λειτουργίας, (ανεξάρτητα των λοιπών όρων εγγύησης κάθε προσφοράς, οι οποίες θα 

αξιολογηθούν κατά περίπτωση). 

 Οι προσφερόμενες αρχικές αντίστοιχες ετήσιες τιμές για συντήρηση ή για προμήθεια θα πρέπει να 

είναι συγκεκριμένες και να αναθεωρούνται-αναπροσαρμόζονται, ανά έτος, μέχρι τη συμπλήρωση 

δεκαετίας (τρία (3) έτη συμβόλαιο συντήρησης και πέντε (5) έτη με δικαίωμα προαίρεσης)από την 
εγκατάσταση – παράδοση σε λειτουργία του συγκροτήματος, με συγκεκριμένο αντίστοιχο 

ποσοστό της αναγκαίας κατά περίπτωση, ετήσιας προσαύξησης επί των αρχικών τιμών, το οποίο 

δεν δύναται να υπερβαίνει τον εκάστοτε επίσημο πληθωρισμό του προηγούμενου έτους της 

Ε.Σ.Υ.Ε. 

 Οι οικονομοτεχνικοί όροι ή προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται σε κάθε προσφορά, όταν 

αφορούν σε παροχή στοιχείων κλπ. για τον υπολογισμό, για μια δεκαετία, των συνολικών εξόδων 

συντήρησης και λειτουργίας, θα πρέπει οπωσδήποτε να ικανοποιούν κατ’ ελάχιστον τις επιμέρους 

απαιτήσεις της Διακήρυξης, ως προς τα περιλαμβανόμενα στη συντήρηση και ως προς τα τεχνικά 
στοιχεία εγγυήσεων-καλύψεων των υλικών, ώστε τελικά να καθίσταται δυνατή αφενός η 

αξιολόγηση-βαθμολόγηση των τεχνικών όρων ή απαιτήσεων και αφετέρου η διαμόρφωση 

συμψηφιστικά της συνολικής ενδεικτικής τιμής συντήρησης-λειτουργίας, για μια δεκαετία. 

Στην προσφερόμενη ετήσια τιμή συντήρησης περιλαμβάνονται οπωσδήποτε (με ποινή αποκλεισμού) τα 

ανταλλακτικά, τα πάσης φύσεως υλικά και εργατικά και τα αναλώσιμα υλικά των προσφερόμενων ειδών. 

 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα 

(12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

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

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

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

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

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

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 

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

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

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

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

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

διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 
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2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

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

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 

συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 

2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 

προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 

(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 

κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 

διακήρυξης, 

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

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 42 του ν. 4782/2021, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

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

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

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

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 

 





 

Σελίδα 36 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 

Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

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

Προσφορά» την Παρασκευή 09/07/2021, ήτοι την 4η εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών και ώρα 11:00 π.μ. 

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

 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 

της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα 

δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 

τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 

οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4782/2021. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά 

τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

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

τα μέλη του οργάνου. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο των 

τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η 

αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό 

για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών 

προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, με βάση τα κριτήρια 

αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών συντάσσεται ενιαίο 

πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο,μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», 
στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά») 
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία 
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ,  στους προσφέροντες. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών 

εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. 
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δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που 

αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή 

τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 

από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 

4412/2016. 

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία 

μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με την μεγαλύτερη 
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. 

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή 

επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες 

προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των 

οικονομικών φορέων. Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως 

κατωτέρω απόφαση. 

Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,  στους προσφέροντες. Κατά της εν λόγω 
απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 

ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 

σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 

δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 

στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και 

για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 

μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 

94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε 

απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους 

και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 

δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 

αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, 

και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του παρόντος, αίτημα προς το 

αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με 
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, 

η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί 

για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 

δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το 
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στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 

τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Όσοιδεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

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

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 

και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 

και 2.2.7 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασηςότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την 

ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου 

(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7της παρούσας διακήρυξης, η 

διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 

Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 

οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για 

τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για 

την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, που δεν έχει αποκλειστεί 

οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 

κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα 

της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν 

σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 

παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε 

περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της 

αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο 
εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016, 

β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 

και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται, 

και  
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γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, 

στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται 

κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του 

οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού 

ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη 

δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει 

τη σύμβαση. 

 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού,θέτοντάς του 

προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής 
πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 

προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 

είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 

κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να 

ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 

αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 

αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση 

της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 

(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 

Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 

Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 

19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α. 

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 

του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα 

αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 

σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 

προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της 

σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.  

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 
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Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α 

του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του 

π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 

πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 

39/2017. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 

ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, 

των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 

εξέτασης της προσφυγής. 

Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να 

ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας. 

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και 

δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα 

μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. 

Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής 

κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της 

προσφυγής. 

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

ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 

βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 

των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και 

την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων 

έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα 

βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την 

απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της 
αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης 

αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 

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

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της 

αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 

4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 

αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

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

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία 

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 

αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 

ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 

επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης : 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 

72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 

εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι έως και δύο (2) μήνες, μετά την λήξη της ισχύος της 

σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 

ΠαράρτημαΔ΄ της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 

των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 

συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 

εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

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

ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 

παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω 

εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

Εγγύηση καλής λειτουργίας : 

Μετά την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και προκειμένου να αποδεσμευτεί η εγγύηση 

καλής εκτέλεσης, απαιτείται η κατάθεση εγγύησης καλής λειτουργίας. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης 

αυτής, ξεκινά μετά την οριστική παραλαβή και η διάρκειά του ορίζεται στην προσφορά του αναδόχου και 

σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά τρεις (3) μήνες από τον χρόνο εγγύησης καλής 

λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 6.4 της παρούσας. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα όσα 
περιγράφονται στο άρθρο 6.4 της παρούσας, καθώς και όσα περιγράφει ο ίδιος στην προσφορά του.  

Η εγγύηση καλής λειτουργίας της σύμβασης ανέρχεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της αξίας της 

σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και επιστρέφεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου 

της εγγυημένης λειτουργίας, όπως ορίζεται ανωτέρω, διάστημα κατά το οποίο η επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, 

στο οποίο αποφαίνεται για τη συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 

Προσαρτήματος Α΄. 
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Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 

και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 

της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 

2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 

αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 

οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  

Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 

κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 

υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της 

συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 

γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 

εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 

οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 

όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 

της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 

υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 

της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 

της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 

απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 

ν. 4412/2016. 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 

κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/16. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 

τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

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

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή. 

5.1.2.Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).  

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 

αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 

Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Κράτηση 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών βάσει του Ν. 4412/2016, παρ. 3 του άρθρου 350. 

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

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί νόμιμων κρατήσεων ή/και 

φόρου εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση/συμπλήρωση τυχόν διατάξεων, οι όροι της 

διακήρυξης καθώς και της σύμβασης που πρόκειται να υπογραφεί με τον ανάδοχο, συμμορφώνονται με 

τις νέες διατάξεις. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή 

συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παρούσα διακήρυξη. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

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

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 

τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
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5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 

λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 

επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 

χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 

παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 

αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 

φόρτωσης - παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε 

περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της 

ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 

άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. 

(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να 

ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα 

σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της 

σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί 

της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 

προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 

οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς 

απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής 

προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν 

απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί 

εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 

πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 

της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 

και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 

προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, 

διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1.Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τον εξοπλισμό σε πλήρη λειτουργία εντός εξήντα (60) 
ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, σε χώρο που θα του υποδειχθεί από το Νοσοκομείο. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 

που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι 

ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 

παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 

υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το 

υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 

στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η 

ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 

προσκομίστηκε. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 

συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16  σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το ΠαράρτημαVIτης παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά την 

διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί 

μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.  

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 

οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του 

άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 

υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 

επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 

σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 

ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  

διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 

εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 

την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 

στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 

αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. 
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6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 

μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 

επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 

συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο 

σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία 

που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η 

αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου 

να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 

τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 

χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 

προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 

πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την 

ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 

πρωτοκόλλων. 

6.3 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

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

απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 

τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 

ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε 

και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 

κυρώσεις. 

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 

3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.4 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας 

Ο ανάδοχος μετά την οριστική παραλαβή υποχρεούται να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας και τεχνικής 

υποστήριξης, τόσο για τα επιμέρους τμήματα που απαρτίζουν τον προσφερόμενο εξοπλισμό, όσο και για 

το σύνολο του εξοπλισμού, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφέςκαι τα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 

αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει 

στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που 

περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την 

αναθέτουσα αρχή προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα 

προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας 

σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, 

επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η ως άνω 

επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται 

για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, 
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ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση 

της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας. Το πρωτόκολλο 

εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

 

6.5 Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου 

6.5.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για 

ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 

καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις 

σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  

 

6.5.2 Εάν ο ανάδοχοςπτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 

η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν 

αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  

 

6.5.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 

προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της 

συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του 

εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει 

ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης). 

 
 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης 

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η η υλοποίηση του Υποέργου 1 «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού για την ανάπτυξη νέων κλινικών COVID-19 στο ΓΝ Λαμίας και την ενίσχυση υφιστάμενων 
τμημάτων του» στο πλαίσιο της Πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη νέων κλινικών COVID-

19 στο Γ.Ν. Λαμίας και την ενίσχυση υφιστάμενων τμημάτων του για την αντιμετώπιση περιστατικών του 

COVID-19» » με κωδικό ΟΠΣ 5076427του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020». 

Τα προς προμήθεια είδη είναι τα κάτωθι: 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 

1 Φορητό τροχήλατο ακτινολογικό  3 60.000,00 € 

2 Αναπνευστήρας βαρέως τύπου 4 120.000,00 € 

3 Φορητός αναπνευστήρας 9 85.500,00 € 

4 Φορητός αναπνευστήρας νεογνών 2 40.000,00 € 

5 Υπέρηχος μαιευτικός-γυναικολογικός 1 40.000,00 € 

6 Φορητό τροχήλατο μόνιτορ 24 108.000,00 € 

7 Φορητή θερμοκοιτίδα  2 24.000,00 € 

8 Τράπεζα ανάνηψης νεογνών  1 13.000,00 € 

9 Ηλεκτροκαρδιογράφος 12 καναλιών  6 21.000,00 € 

10 Απινιδωτής με τροχήλατο 6 45.000,00 € 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την έναρξη της διαδικασίαςσύναψης σύμβασης π.χ. με εγκριτικές 

αποφάσεις από τα αρμόδια όργανα και εν γένει όλες οι ενέργειεςγια την προετοιμασία της διαγωνιστικής 

διαδικασίας και την επάρκεια προϋπολογισμού, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1.4 (Θεσμικό 

Πλαίσιο) του παρόντος. 

Υπάρχει έγκριση σκοπιμότητας όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1.4 της παρούσης. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Έχει αναφερθεί στο άρθρο 1 της παρούσας Διακήρυξης. 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ 

Όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Β΄της παρούσης Διακήρυξης. 

 

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Χρηματοδότηση: Όπως αναφέρεται στο άρθρο 1.2 της παρούσης Διακήρυξης. 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ  :  448.790,32 € 

Εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος της σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : όπως αναφέρεται στον πίνακα 2 

(άρθρο 1.3) της παρούσης Διακήρυξης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ –  Τεχνικές Προδιαγραφές / Πίνακες Συμμόρφωσης 

 

Τα αναγραφόμενα στον πίνακα συμμόρφωσης, στον οποίο περιγράφεται αναλυτικά το προσφερόμενο 
είδος με το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης, πρέπει να τεκμηριώνονται με 

παραπομπές στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του κατασκευαστικού οίκου ή με την 

προσκόμιση επίσημων βεβαιώσεων του κατασκευαστή ή (και) άλλων επίσημων εγγράφων για ότι δεν 

αναγράφεται στα τεχνικά φυλλάδια. Προσφορές οι οποίες θα αντιγράφουν τις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης ή θα απαντούν μονολεκτικά ("ΝΑΙ" ή "συμφωνούμε" κ.λ.π.), χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη 

παραπομπή – αντιστοιχία, μεταξύ κειμένου ανά παράγραφο και prospectus θα αποκλείονται.  

 

Ο πίνακας συμμόρφωσης της Διακήρυξης πρέπει να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά, συμπληρωμένος 

σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες, τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να 

ακολουθήσει:  

 
1. Στις Στήλες «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ» και «ΑΠΑΙΤΗΣΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι 

τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.  

2. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ 
ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που 

δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση 

δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου 

και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.  

3. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής προσφοράς, η 

οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές 

περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές 

μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου 

τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Πίνακα Συμμόρφωσης.  

4. Είναι υποχρεωτική η πλήρης συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν 
συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή 

στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη 

παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 

4.18). 
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1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Η μονάδα πρέπει (επί ποινή αποκλεισμού) να είναι το 

τελευταίο μοντέλο της εταιρείας στη συγκεκριμένη κατηγορία, 

καινούργια, όχι μεταχειρισμένη η από ανακατασκευή, ως προς 

όλα τα μέρη της (η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει 

αποδεικτικά έγγραφα π.χ. Παραστατικά εισαγωγής ή 

εργοστασίου),και να καλύπτει κατ՚ ελάχιστο τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: 

ΝΑΙ   

1. Το προσφερόμενο μηχάνημα να είναι καινούργιο νεοτάτου 

τύπου, σύγχρονο, ασφαλές, αναβαθμίσιμο, ισχυρής 

κατασκευής κατάλληλο για Νοσοκομειακή χρήση. 

ΝΑΙ   

2. Να είναι προηγμένης τεχνολογίας, ευέλικτο, με μικρές 

διαστάσεις (για τη μεταφορά του σε όλους τους χώρους 

του Νοσοκομείου), και ιδιαίτερα μικρού βάρους, για τη 

λήψη ακτινογραφιών επί κλίνης, επί φορείου ή εντός 

χειρουργείου.  

ΝΑΙ   

3. Το τροχήλατο στατώ συγκράτησης της ακτινολογικής 

λυχνίας να πραγματοποιεί μεγάλα εύρη κινήσεων.  
ΝΑΙ   

4. Να διαθέτει φρένα για την ασφαλή ακινητοποίηση του και 

κατάλληλο σύστημα για την ασφαλή ακινητοποίηση της 

ακτινολογικής λυχνίας σε οποιαδήποτε θέση.  

ΝΑΙ   

5. Η Ακτινολογική λυχνία να είναι περιστρεφόμενης ανόδου, 

ταχύστροφη & μονοεστιακή, με ισχύ ανάλογη της 

γεννήτριας. Να αναφερθεί η θερμοχωρητικότητα της 

ανόδου.  

ΝΑΙ   

6. Η Γεννήτρια να είναι πολυκορυφών, σύγχρονης 

τεχνολογίας, ελεγχόμενη από μικροεπεξεργαστή (μΡ) με 

απόδοση ισχύος τουλάχιστον 15 KW.  

ΝΑΙ   

7. Να διαθέτει ηλεκτρονικό χρονόμετρο  ΝΑΙ   

8. Να διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις των παραμέτρων kV και 

mAs. Πληκτρολόγιο μεμβράνης κατά προτίμηση για τον 

εύκολο καθαρισμό του.  

ΝΑΙ   

9. Τα kV να ρυθμίζονται από 40 έως 120 kV τουλάχιστον.  ΝΑΙ   

10. Το μέγιστο ρεύμα να είναι τουλάχιστον 200 mA.  ΝΑΙ   

11. Να διαθέτει αυτοματισμό προστασίας της λυχνίας από 

υπερφόρτωση με χαρακτηριστική ένδειξη.  
ΝΑΙ   

12. Να διαθέτει φωτεινά διαφράγματα βάθους, 

περιστρεφόμενα με ενσωματωμένο μέτρο για τη μέτρηση 

της εστιακής αποστάσεως και με έντονο φωτισμό του 

πεδίου.  

ΝΑΙ   

13. Να διαθέτει θήκη για τοποθέτηση τουλάχιστον 4 κασετών.  ΝΑΙ   

14. Το μηχάνημα να συνδέεται σε κοινό δίκτυο 220V/50 HZ 

χωρίς να έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις απ' αυτό (κοινή μπρίζα 

SCHUKO και ασφάλεια 16 Α).  

ΝΑΙ   

15. Να συνοδεύεται από τα εγχειρίδια χειρισμού και 

λειτουργίας στην Ελληνική γλώσσα.   
ΝΑΙ   

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ   

1. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών 

τουλάχιστον με πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών χωρίς καμία 

οικονομική επιβάρυνση για το νοσοκομείο. 

Κατά το διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας ο 

ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση 

ΝΑΙ   
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βλαβών και στις απαιτούμενες εργασίες προληπτικής 

συντήρησης που προβλέπονται από τον κατασκευαστή 

συμπεριλαμβανομένου του κόστους των απαιτούμενων 

ανταλλακτικών και αναλωσίμων προληπτικής συντήρησης 

(εξαιρουμένων των αναλωσίμων λειτουργίας-χρήσης). 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει πρόγραμμα 

προληπτικής συντήρησης του προσφερόμενου είδους όπως 

αυτό ορίζεται από τις οδηγίες του κατασκευαστή με 

κατάλογο των εργασιών και των υλικών συντήρησης.   

2. Στην προσφορά να αναφέρεται με σαφήνεια αν στην 

προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται τμήματα, τα οποία 

στα prospectus χαρακτηρίζονται ως option. 

ΝΑΙ   

3. Θα πρέπει απαραίτητα να υπάρχουν τα παρακάτω, 

διαφορετικά η προσφορά θα απορρίπτεται: 

α. Αναλυτική τεχνική περιγραφή των δυνατοτήτων του 

μηχανήματος. 

β. Αναλυτική τεχνική περιγραφή του μηχανήματος όπως 

προσφέρεται. 

γ. ORIGINAL PROSPECTUS τουκατασκευαστή. 

δ. Φύλλο συμμόρφωσης, στο οποίο θα απαντώνται με κάθε 

λεπτομέρεια, όχι μονολεκτικά, και με την σειρά που 

αναφέρονται όλα τα αιτήματα των τεχνικών μας 

προδιαγραφών. Να υπάρχουν παραπομπές σε φυλλάδια 

του κατασκευαστικού οίκου προς απόδειξη των 

ζητουμένων στοιχείων, οι οποίες θα γίνονται με σαφή 

αναφορά στην σελίδα και παράγραφο του φυλλαδίου, 

όπου θα εμπεριέχονται τα στοιχεία αυτά με την 

αντίστοιχη επισήμανση. 

ε. UserManual στην Αγγλική καθώς και ακριβής μετάφρασή 

του νομίμως επικυρωμένη. 

στ. Πιστοποιητικό από κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση οργανισμό, ότι ο κατασκευαστής τηρεί σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας που ικανοποιεί τις βασικές 

απαιτήσεις της οδηγίας 93/42 της Ε.Ο.Κ. ( ISO 13485 του 

2008 και μετά) 

ζ. Πιστοποιητικό από κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

οργανισμό, ότι το προσφερόμενο είδος μπορεί να φέρει 

την σήμανση CE, κατά τα οριζόμενα στην οδηγία 

93/42/Ε.Ο.Κ. 

η. Πιστοποιητικό ότι ο προμηθευτής τηρεί σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας που ικανοποιεί τις απαιτήσεις της 

οδηγίας 93/42 της Ε.Ο.Κ. (ISO 9001 & 13485 με πεδίο 

πιστοποίησης τουλάχιστον την εμπορία και τεχνική 

υποστήριξηιατροτεχνολογικών προϊόντων ). 

θ. Πιστοποιητικό από κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση οργανισμό συμμόρφωσης με την Υπ.Απ. 

ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 1348/07-01-2004 «Σύστημα ποιότητας των 

εταιριών διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων». 

ι. Eπίσης να διαθέτει Βεβαίωση Συμμετοχής σε Εγκεκριμένο 

Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ (σύμφωνα με το 

Ν. 2939/2001 και το Π.Δ. 117/2004 και 15/2006). 

ια. Υπεύθυνη δήλωση για τεχνική υποστήριξη καθώς και για 

επάρκεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων για 

τουλάχιστον 10 χρόνια. 

ΝΑΙ   

4. Η τεχνική περιγραφή, το φύλλο συμμόρφωσης και τα ΝΑΙ   
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original φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου θα πρέπει να 

συμφωνούν μεταξύ τους, διαφορετικά η προσφορά θα 

απορρίπτεται. 

Παράδοση - Παραλαβή 

1. Θα συνοδεύεται από κάθε τι απαραίτητο και θα 

παραδοθεί με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία μετά από επίδειξη στους 

χρήστες. 

2. Οι περιγραφόμενες στη σύμβαση δυνατότητες του 

μηχανήματος θα ελεγχθούν από την επιτροπή παραλαβής 

σε συνεργασία με τους χρήστες και όπου αυτό είναι 

δυνατό σε πραγματικές συνθήκες, με την διαδικασία των 

εξετάσεων σε ασθενείς, (αφορά την διαδικασία οριστικής 

παραλαβής). 

3. Όλα τα είδη και υλικά, που θα προσκομίσει ο 

προμηθευτής στο Νοσοκομείο για την εγκατάσταση και 

λειτουργία του υπό προμήθεια μηχανήματος, πρέπει να 

είναι καινούργια αμεταχείριστα χωρίς ελαττώματα και να 

ικανοποιούν όλους τους όρους σύμβασης, που 

καθορίζουν τον τύπο, την κατηγορία και τα υπόλοιπα 

χαρακτηριστικά του. 

4. Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να δώσει οποιαδήποτε 

στοιχεία προέλευσης των υλικών ήθελε ζητήσει ο φορέας 

για διαπίστωση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών 

τους.  

5. Ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει κάθε 

προσκομιζόμενο υλικό και ο προμηθευτής υποχρεώνεται 

να υπακούσει σε οποιεσδήποτε εντολές των αρμοδίων 

υπηρεσιών του, για υλικό το οποίο δεν εκπληρώνει τους 

συμβατικούς όρους, που αναφέρονται στην ποιότητα και 

τα χαρακτηριστικά του. 

6. Ο χρόνος παράδοσης, ο οποίος θα αναφερθεί 

οπωσδήποτε στην αρχική προσφορά καθορίζεται από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης σε ΕΞΗΝΤΑ (60) 

ημερολογιακές ημέρες. 

7. Θα παραδοθεί στους χρήστες έντυπο εγχειρίδιο χρήσης 

στην ελληνική γλώσσα και στο ΤΒΤ εγχειρίδιο χρήσης στην 

ελληνική και αγγλική γλώσσα και επίσημο εγχειρίδιο 

συντήρησης του κατασκευαστικού οίκου στην ελληνική 

ή/και αγγλική γλώσσα και οπωσδήποτε σε ηλεκτρονική 

μορφή. 

ΝΑΙ   
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2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Ο αναπνευστήρας πρέπει να είναι αποδεδειγμένα σύγχρονης 

τεχνολογίας με πρώτη ημερομηνία εμπορικής διάθεσης του 

προσφερόμενου μοντέλου εντός της τελευταίας πενταετίας, ώστε 

να διασφαλίζεται και η διαθεσιμότητα αναβαθμίσεων, 

ανταλλακτικών και τεχνικής υποστήριξης για το μέγιστο δυνατό 

χρονικό διάστημα.  

ΝΑΙ 

  

2. Να είναι πλήρως ελεγχόμενος από μικροεπεξεργαστές, κατάλληλος 

για μηχανικό αερισμό μακράς διάρκειας σε Μονάδα Εντατικής 

Θεραπείας με ικανότητα μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής σε 

ενήλικες και παιδιατρικούς ασθενείς. Να αποτελείται από: 

α) Βασική μονάδα του αναπνευστήρα με οθόνη (ως 

περιγράφεται αναλυτικά κατωτέρω) 

β) Τροχήλατη βάση του ιδίου οίκου κατασκευής με τέσσερις 

τροχούς και σύστημα φρένων 

γ) Πολύσπαστο βραχίονα στήριξης των σωληνώσεων ασθενούς 

ΝΑΙ 

  

3. Να λειτουργεί με ρεύμα δικτύου 220V/50Hz και να διαθέτει 

ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία διάρκειας 

τουλάχιστον 60 λεπτών σε πλήρη λειτουργία. Να διαθέτει 

δυνατότητα επέκτασης του χρόνου αυτονομίας με την 

ενσωμάτωση επιπρόσθετων μπαταριών. 

ΝΑΙ 

  

4. Να διαθέτει εισόδους τροφοδοσίας αερίων για πεπιεσμένο αέρα 

και Ο2, με εύρος λειτουργίας 4 bar ±40% και να δύναται να 

λειτουργήσει με ένα μόνο αέριο σε περίπτωση πτώσης της παροχής 

του άλλου. Να συνοδεύεται από σωλήνες τροφοδοσίας 

πεπιεσμένου αέρα και Ο2, με συνδετικά αντίστοιχα της Μονάδας 

που θα εγκατασταθεί. 

ΝΑΙ 

  

5. Να διαθέτει υποχρεωτικά τους παρακάτω τρόπους αερισμού: 

α) Αερισμό ελεγχόμενου όγκου (VolumeControl) 

β) Αερισμό ελεγχόμενης πίεσης (PressureControl) 

γ) Ελεγχόμενο αερισμό σταθερού όγκου με τη χαμηλότερη 

δυνατή πίεση (PressureRegulatedVolumeControl ή 

ισοδύναμο) 

δ) Συγχρονισμένο διαλείποντα υποχρεωτικό αερισμό 

ελεγχόμενου όγκου με δυνατότητα προσθήκης υποστήριξης 

πίεσης (SIMVVolumeControl) 

ε) Συγχρονισμένο διαλείποντα υποχρεωτικό αερισμό 

ελεγχόμενης πίεσης με δυνατότητα προσθήκης υποστήριξης 

πίεσης (SIMVPressureControl) 

στ) Συγχρονισμένο διαλείποντα υποχρεωτικό αερισμό σταθερού 

όγκου με τη χαμηλότερη δυνατή πίεση με δυνατότητα 

προσθήκης υποστήριξης πίεσης 

(SIMVPressureRegulatedVolumeControl ή ισοδύναμο) 

ζ) Αερισμό δύο επιπέδων θετικής πίεσης με δυνατότητα 

προσθήκης υποστήριξης πίεσης και στα δύο επίπεδα πίεσης 

(BIPAP ή ισοδύναμο) 

η) Αερισμό εκτόνωσης πίεσης αεραγωγών 

(AirwayPressureReleaseVentilation)  

θ) Αερισμό Υποστήριξης πίεσης (PressureSupport) 

ι) Αερισμό Υποστήριξης όγκου (VolumeSupport) 

ια) Αερισμό συνεχούς θετικής πίεσης (CPAP) 

ΝΑΙ 

  

6. Να διαθέτει πρόγραμμα για την εφαρμογή μη επεμβατικού 

αερισμού με μάσκα με δυνατότητα αυτόματης αναγνώρισης και 

αντιστάθμισης διαρροών άνω των 50l/min κατά τη διάρκεια της 

εκπνοής και άνω των 180l/min κατά τη διάρκεια της εισπνοής. Σε 

ΝΑΙ 
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περίπτωση υπέρβασης του ορίου ανεκτής διαρροής να ειδοποιεί 

σχετικά το χειριστή και να διαθέτει λειτουργία ασφαλείας με 

χορήγηση συνεχούς ροής μέχρι την αποκατάσταση της διαρροής. 

7. Θα αξιολογηθεί θετικά η δυνατότητα λήψης και παρακολούθησης 

της ηλεκτρικής δραστηριότητας του διαφράγματος του ασθενούς 

σε πραγματικό χρόνο. Ειδικά για την αντιμετώπιση περιστατικών 

που αντιμετωπίζεται δυσκολία αποσωλήνωσης ή υπάρχει 

αντικειμενική δυσκολία συγχρονισμού του ασθενούς με τον 

αναπνευστήρα τόσο στην έναρξη, όσο και στον τερματισμό της 

εισπνοής, θα αξιολογηθεί θετικά η δυνατότητα χορήγησης 

αερισμού όπου ο αναπνευστήρας συγχρονίζεται με τη 

λαμβανόμενη δραστηριότητα του διαφράγματος και ενισχύει 

αναλογικά αυτήν κατ’ επιλογή του χειριστή. 

ΝΑΙ 

  

8. Να διαθέτει ρυθμίσεις για τις παρακάτω παραμέτρους αερισμού: 

α) Αναπνεόμενος όγκος από 20 - 1500ml τουλάχιστον 

β) Συχνότητα αναπνοών ως 100bpm 

γ) Συχνότητα αναπνοών SIMV ως 60bpm 

δ) Πίεση εισπνοής ως 80cmH2O 

ε) Πίεση Υποστήριξης ως 80cmH2O 

στ) Λόγο Ι:Ε από 4:1 ως 1:9 

ζ) PEEP ως 50cmH2O 

η) FiO2 από 21-100% 

θ) Trigger ροής από 0,5lpm 

ι) Trigger πίεσης έως 15cmH2O κάτω από το επίπεδο PEEP 

ια) Ευαισθησία έναρξης εκπνοής ως ποσοστό της μέγιστης ροής 

εισπνοής 

ΝΑΙ 

  

9. Να διαθέτει ρύθμιση χορήγησης προτύπου σταθερής ροής 

(constantflow) ή επιβραδυνόμενης ροής (deceleratedflow) στις 

αναπνοές ελεγχόμενου όγκου. Όταν επιλέγεται σταθερή ροή ο 

αναπνευστήρας να αλληλεπιδρά με το ασθενή, προσαρμόζοντας τη 

ροή και χορηγώντας επιπλέον όγκο όταν αυτό απαιτείται από τον 

ασθενή ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις. 

ΝΑΙ 

  

10. Να διαθέτει λειτουργίες που προάγουν και διευκολύνουν την 

εφαρμογή προστατευτικού μηχανικού αερισμού. Να 

περιγράφονται αναλυτικά για να αξιολογηθούν. Να διαθέτει 

επίσης  δυνατότητα εκτέλεσης ελιγμού διάνοιξης κυψελίδων ( 

lungrecruitment ) με χειροκίνητη ή αυτόματη κράτηση. 

ΝΑΙ 

  

11. Να διαθέτει ειδικό πλήκτρο χορήγησης 100% Ο2, χωρίς να 

απαιτείται η αλλαγή στη ρύθμιση του FiO2 και να διαθέτει 

αυτόματο πρόγραμμα για την ασφαλή εκτέλεση της διαδικασίας 

αναρρόφησης με φάσεις προοξυγόνωσης/ μεταοξυγόνωσης και 

αυτόματη ανίχνευση της αποσύνδεσης/ επανασύνδεσης του 

ασθενούς με αυτόματη απενεργοποίηση/ ενεργοποίηση του 

αναπνευστήρα. 

ΝΑΙ 

  

12. Να διαθέτει πλήκτρο παράτασης της εισπνοής και πλήκτρο 

παράτασης της εκπνοής για την εκτέλεση ελιγμών μέτρησης των 

μηχανικών ιδιοτήτων του πνεύμονα σε στατικές συνθήκες. 

ΝΑΙ 

  

13. Να μετρά και να διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις για τις παρακάτω 

παραμέτρους: 

α) Εκπνεόμενο όγκο αναπνοής 

β) Εισπνεόμενο όγκο αναπνοής 

γ) Εκπνεόμενο όγκο κατά λεπτό  

δ) Εκπνεόμενο όγκο κατά λεπτό αυθόρμητων αναπνοών 

ε) Συχνότητα αναπνοών  

στ) Χρόνο εισπνοής 

ζ) Λόγο Ι:Ε 

η) Περιεκτικότητα εισπνεόμενου μίγματος σε O2 

θ) Μεγίστη, μέση πίεση αεραγωγών, πίεση plateau, και 

ΝΑΙ 
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τελοεκπνευστική πίεση 

ι) Αντιστάσεις εισπνοής και εκπνοής 

ια) Στατική ενδοτικότητα πνευμόνων 

ιβ) Σταθερά χρόνου 

ιγ) Δείκτη ρηχής αναπνοής  

ιδ) P0.1 

ιε) Έργο αναπνοής 

14. Να διαθέτει οπτικοακουστικούς συναγερμούς με ρυθμιζόμενα όρια 

για τις παρακάτω παραμέτρους: 

α) Υψηλή πίεση αεραγωγών 

β) Υψηλό και χαμηλό όγκο κατά λεπτό  

γ) Υψηλή και χαμηλή συγκέντρωση O2 

δ) Υψηλό και χαμηλό ρυθμό αναπνοών  

ε) Άπνοια 

Επίσης να διαθέτει και τους κάτωθι οπτικοακουστικούς συναγερμούς: 

α) Βλάβη συσκευής 

β) Λειτουργία με μπαταρία με συνεχή ψηφιακή ένδειξη της 

απομένουσαςαυτονομίας, κατά προτίμηση σε λεπτά 

γ) Χαμηλή πίεση στην παροχή οξυγόνου και πεπιεσμένου αέρα 

δ) Αποσύνδεση σωλήνων ασθενούς 

Να διαθέτει μνήμη στην οποία να αποθηκεύονται με χρονική σειρά οι 

ως άνω συναγερμοί για μελλοντική ανασκόπηση. 

ΝΑΙ 

  

15. Να διαθέτει αυτόματη ενεργοποίηση εφεδρικού αερισμού σε 

περίπτωση άπνοιας με προκαθορισμένες από τον ιατρό 

παραμέτρους και να επανέρχεται αυτόματα στον υποστηριζόμενο 

αερισμό αμέσως μόλις ο ασθενής προκαλέσει νέα αναπνοή. 

ΝΑΙ 

  

16. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής, διαγωνίου τουλάχιστον 15 

ιντσών, στην οποία να απεικονίζει ταυτόχρονα τις κυματομορφές 

πίεσης, ροής και όγκου σε σχέση με το χρόνο, τα κλειστά 

διαγράμματα όγκου/πίεσης, ροής/όγκου (loops) και όλες τις 

παραμέτρους αερισμού.  

ΝΑΙ 

  

17. Η οθόνη να περιστρέφεται οριζόντια και κάθετα ώστε να είναι 

δυνατή η επιλογή της βέλτιστης γωνίας θέασης σε οποιαδήποτε 

θέση και αν τοποθετηθεί ο αναπνευστήρας. 

ΝΑΙ 

  

18. Να διαθέτει πλήκτρο αποθήκευσης κλειστών διαγραμμάτων 

αναφοράς (referenceloops). 
ΝΑΙ 

  

19. Να διαθέτει πλήκτρο αποθήκευσης των κυματομορφών για 

περιορισμένο χρονικό διάστημα και να ανακαλεί αυτές για 

μελλοντική ανασκόπηση στην οθόνη του αναπνευστήρα, καθώς 

επίσης και πλήκτρο αποθήκευσης στιγμιότυπου της οθόνης του 

αναπνευστήρα. 

ΝΑΙ 

  

20. Να διαθέτει μνήμη (trend) 72 ωρών για όλες τις αναπνευστικές 

παραμέτρους, με απεικόνιση σε μορφή γραφημάτων και επιλογή 

του χρονικού διαστήματος απεικόνισης.  

ΝΑΙ 

  

21. Να διαθέτει μνήμη αποθήκευσης συμβάντων και ρυθμίσεων του 

τελευταίου ασθενούς. Να αποθηκεύει επίσης στη μνήμη του τις 

ρυθμίσεις του προηγούμενου τρόπου αερισμού και να επιτρέπει 

την επιστροφή σε αυτόν με το πάτημα ενός πλήκτρου. 

ΝΑΙ 

  

22. Το εκπνευστικό σύστημα του αναπνευστήρα (βαλβίδα εκπνοής/ 

PEEP, αισθητήρας ροής) να αποστειρώνεται σε κλίβανο ατμού 

(αυτόκαυστο) στους 134
ο
C και να μην χρειάζεται βαθμονόμηση 

εκτός αυτής που διενεργείται αυτόματα κατά την εκκίνηση του 

αναπνευστήρα. 

ΝΑΙ 

  

23. Ο αισθητήρας μέτρησης της συγκέντρωσης οξυγόνου στο μείγμα 

εισπνεόμενων αερίων ( F1O2 ) να είναι μη αναλώσιμη τεχνολογία 

χωρίς προκαθορισμένη διάρκεια χρήσης. Εναλλακτικά να 

εξασφαλίζεται η διαρκής λειτουργία του αναπνευστήρα με την 

δωρεάν παροχή και άμεση αλλαγή του αισθητήρα Ο2 για την 10ετή 

ΝΑΙ 
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διάρκεια ζωής του αναπνευστήρα. 

24. Με την εκκίνηση του αναπνευστήρα να εκτελείται 

αυτοματοποιημένος έλεγχος ορθής λειτουργίας των ηλεκτρονικών, 

ηλεκτρικών και πνευματικών υποσυστημάτων του αναπνευστήρα 

(έλεγχος συναγερμών, έλεγχος διαρροών, έλεγχος τροφοδοσίας 

κλπ), τα αποτελέσματα του οποίου να αποθηκεύονται για 

ανάκληση και μελλοντική ανασκόπηση. 

ΝΑΙ 

  

25. Να μετρά την αντίσταση και την ενδοτικότητα του κυκλώματος 

ασθενούς και να διαθέτει αυτόματη αντιστάθμιση όγκου, λόγω της 

μετρηθείσας ενδοτικότητας του κυκλώματος ασθενούς. 

ΝΑΙ 

  

26. Να διαθέτει ενσωματωμένο νεφελοποιητή φαρμάκων νέας 

τεχνολογίας (παλλόμενου πετάσματος) για την επίτευξη υψηλής 

εναπόθεσης φαρμάκου στις κυψελίδες και τη δυνατότητα 

νεφελοποίησης και κορτικοστεροειδών/ αντιβιοτικών με υψηλή 

ταχύτητα νεφελοποίησης χωρίς να αλλάζει τη θερμοκρασία και τη 

μοριακή δομή του φαρμάκου. Τα εξαρτήματα του νεφελοποιητή να 

είναι πολλαπλών χρήσεων και να αποστειρώνονται σε κλίβανο 

ατμού (αυτόκαυστο). 

ΝΑΙ 

  

27. Ο αναπνευστήρας να διαθέτει ελληνικό λογισμικό λειτουργίας και 

να κατατεθεί με την προσφορά το επίσημο εγχειρίδιο χρήσεως του 

κατασκευαστικού οίκου στα ελληνικά ή αγγλικά. Κατά την 

παράδοση θα πρέπει να κατατεθεί εγχειρίδιο χρήσεως του 

κατασκευαστικού οίκου μεταφρασμένο οπωσδήποτε στα ελληνικά. 

ΝΑΙ 

  

28. Ο αναπνευστήρας θα πρέπει οπωσδήποτε να καλύπτει τα κάτωθι 

αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα: 

α) IEC 60601-1:2005 (Γενικές απαιτήσεις για τη βασική ασφάλεια 

και την απαραίτητη απόδοση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού) 

β) ISO 80601-2-12:2011 (Ειδικές απαιτήσεις για τη βασική 

ασφάλεια και την απαραίτητη απόδοση Αναπνευστήρων 

Εντατικής Θεραπείας) 

γ) ISO 80601-2-55:2011 (Ειδικές απαιτήσεις για τη βασική 

ασφάλεια και την απαραίτητη απόδοση Συσκευών 

Παρακολούθησης Αναπνευστικών Αερίων) 

ΝΑΙ 

  

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ   

1. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών τουλάχιστον με 

πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση 

για το νοσοκομείο. 

ΝΑΙ 

  

2. Να δοθεί το ετήσιο κόστος πλήρους συμβολαίου συντήρησης και 

επισκευής, συμπεριλαμβανομένων εργασίας - ανταλλακτικών και 

τυχόν αναλωσίμων συντήρησης, για τα επόμενα έτη μετά τη λήξη 

της εγγύησης καλής λειτουργίας έως και την συμπλήρωση 

δεκαετίας.  

ΝΑΙ 

  

3. Στην προσφορά να αναφέρεται με σαφήνεια αν στην προσφερόμενη 

τιμή περιλαμβάνονται τμήματα, τα οποία στα prospectus 

χαρακτηρίζονται ως option.  

ΝΑΙ 

  

4. Θα πρέπει απαραίτητα να υπάρχουν τα παρακάτω, διαφορετικά η 

προσφορά θα απορρίπτεται: 

α. Αναλυτική τεχνική περιγραφή των δυνατοτήτων του 

μηχανήματος. 

β. Αναλυτική τεχνική περιγραφή του μηχανήματος όπως 

προσφέρεται. 

γ. ORIGINAL PROSPECTUS τουκατασκευαστή. 

δ.Φύλλο συμμόρφωσης, στο οποίο θα απαντώνται με κάθε 

λεπτομέρεια και με την σειρά που αναφέρονται όλα τα 

αιτήματα των τεχνικών μας προδιαγραφών. Να υπάρχουν 

αναλυτικές παραπομπές σε πρωτότυπα ή επίσημα αντίγραφα 

των φυλλαδίων του κατασκευαστικού οίκου προς απόδειξη των 

ζητουμένων στοιχείων, όπου θα εμπεριέχονται τα στοιχεία αυτά 

ΝΑΙ 
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με την αντίστοιχη επισήμανση. Ασάφειες και αοριστίες ως προς 

τις παραπομπές για τεκμηρίωση, συνεπάγονται απόρριψη της 

προσφοράς. Τυχόν παραπομπές σε απλές βεβαιώσεις του 

κατασκευαστή χωρίς περαιτέρω τεκμηρίωση, θα θεωρούνται 

αοριστίες και δεν θα γίνονται αποδεκτές.  

ε. Πιστοποιητικό από κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

οργανισμό, ότι ο κατασκευαστής τηρεί σύστημα διασφάλισης 

ποιότητας που ικανοποιεί τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας 

93/42 της Ε.Ε. (ISO 13485:2016). 

στ. Πιστοποιητικό από κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

οργανισμό, ότι το προσφερόμενο είδος μπορεί να φέρει την 

σήμανση CE, κατά τα οριζόμενα στην οδηγία 93/42 της Ε.Ε. 

ζ. Πιστοποιητικό ότι ο προμηθευτής τηρεί σύστημα διασφάλισης 

ποιότητας που ικανοποιεί τις απαιτήσεις της οδηγίας 93/42 της 

Ε.Ο.Κ. (οπωσδήποτε ISO 13485 με πεδία πιστοποίησης την 

διανομήκαι τεχνική υποστήριξη). Ο προμηθευτής να διαθέτει 

οργανωμένο τμήμα τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης, 

καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με 

πιστοποιητικά εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο για 

τη παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και υποστήριξης 

των προσφερομένων ειδών. Να προσκομίσει τα σχετικά 

πιστοποιητικά. 

η. Πιστοποιητικό από κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

οργανισμό συμμόρφωσης με την Υπ.Απ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 1348/07-

01-2004 «Σύστημα ποιότητας των εταιριών διακίνησης 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων». 

θ.  Δήλωση για τεχνική υποστήριξη και επάρκεια ανταλλακτικών και 

αναλωσίμωνγια τουλάχιστον 10 χρόνια. 

5. Η τεχνική περιγραφή, το φύλλο συμμόρφωσης και τα φυλλάδια 

τουοίκου θα πρέπει να συμφωνούν μεταξύ τους, διαφορετικά η 

προσφορά θα απορρίπτεται. 

ΝΑΙ 

  

Παράδοση - Παραλαβή 

Θα συνοδεύεται από κάθε τι απαραίτητο και θα παραδοθεί με ευθύνη 

και έξοδα του προμηθευτή σε πλήρη και κανονική λειτουργία μετά από 

επίδειξη στους χρήστες. 

Θα παραδοθούν, στους χρήστες εγχειρίδιο χρήσης στην ελληνική και 

αγγλική γλώσσα και στο ΤΒΤ επίσης εγχειρίδιο χρήσης, καθώς και 

εγχειρίδιο συντήρησης του μηχανήματος στην ελληνική ή/και την 

αγγλική γλώσσα, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.  

ΝΑΙ 

  

 

 





 

Σελίδα 58 

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Ο αναπνευστήρας να είναι σύγχρονης σχεδίασης και τεχνολογίας, 

ελεγχόμενος από Μίκρο-επεξεργαστές, κατάλληλος για τον 

αερισμό παίδων και ενηλίκων. Να είναι κατάλληλος για έντονη 

νοσοκομειακή χρήση και να διαθέτει χαρακτηριστικά γνωρίσματα 

που ικανοποιούν τις απαιτήσεις οποιασδήποτε ανάγκης 

υγειονομικής περίθαλψης όπως επείγοντα, ανάνηψη, ΜΕΘ, 

μεταφορά εντός ή εκτός νοσοκομείου. 

ΝΑΙ 

  

2. Να είναι μικρού σχετικά όγκου και βάρους, έως 7 κιλά ΝΑΙ   

3. Να λειτουργεί με ρεύμα και επαναφορτιζόμενη μπαταρία, 

διάρκειας τουλάχιστον 11 ωρών με χρόνο πλήρους φόρτισης 

μπαταριών από το δίκτυο, έως 3 ώρες. 
ΝΑΙ 

  

  4. Να είναι αυτόνομος στην λειτουργία του με ενσωματωμένη 

γεννήτρια παραγωγής αέρα και να μην απαιτούνται ιδιαίτερες 

παροχές (Ιατρικός Αέρας ή Οξυγόνο) για την άμεση λειτουργία 

του έτσι ώστε η διακομιδή του ασθενή να γίνεται εύκολα και 

γρήγορα κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. 

ΝΑΙ 

  

5. Να έχει τη δυνατότητα να συνδέεται σε παροχές οξυγόνου υψηλής 

πίεσης και σε παροχές χαμηλής ροής(lowflowoxygen). 
ΝΑΙ   

6. Να είναι αναπνευστήρας ελεγχόμενου όγκου και πίεσης και να 

εκτελεί κατ’ ελάχιστον τους ακόλουθους τρόπους αερισμού: 

α) Ελεγχόμενο και ελεγχόμενο / υποβοηθούμενο αερισμό 

(A/CMV) 

β) Συγχρονισμένο διαλείποντα υποχρεωτικό αερισμό (SIMV) 

γ) Αυθόρμητο αερισμό (SPONT) 

δ) Αναπνευστική υποστήριξη πίεσης (PressureSupport) 

ε) Αερισμό εγγυημένου όγκου 

στ) Μη επεμβατικό αερισμό με αντιστάθμιση διαρροών 

ζ) Αερισμό με sigh 

η) Αερισμό B-Lev 

ΝΑΙ 

  

7. Να ρυθμίζει άμεσα τις ακόλουθες παραμέτρους: 

α) Όγκο αναπνοής (TidalVolume): 30 έως 2000ml 

β) Συχνότητα αναπνοών: 1 έως 99 bpm 

γ) Ροή εισπνοής: 2 έως 100 L/min 

δ) Πίεση εισπνοής: 5 έως 80 cmH2O 

ε) Χρόνος εισπνοής: 0,1 -3,0 sec 

στ) Ρύθμιση του Σκανδαλισμού πίεσης (PressureTrigger) ή 

Σκανδαλισμού ροής(FlowTrigger)   

ζ) Πυκνότητα χορηγούμενου Οξυγόνου: 21 -100% 

η) PEEP: 0 έως 40 cmH2O 

θ) Υποστήριξη αυτόματης αναπνοής (PressureSupport): 0 έως 

60 cmH2O 

ι) Ρύθμιση % της ευαισθησίας έναρξης εκπνοής 

(PSVFlowTermination): 10 έως 90% 

κ) Καμπύλη ροής : τετραγωνική ή επιβραδυνόμενη ράμπα 

λ) Ρύθμιση κλίσης (rise). 

ΝΑΙ 

  

8. Να έχει τη δυνατότητα χειροκίνητης διόγκωσης (3 sec το μέγιστο), 

κλειδώματος πληκτρολογίου, επιλογής επιπέδου ήχου 

συναγερμού, εξοικονόμησης ενέργειας. 

ΝΑΙ 
  

9. Να διαθέτει οπτικοακουστικούς συναγερμούς για τις ακόλουθες 

παραμέτρους: 

α) Υψηλή και χαμηλή πίεση αεραγωγών 

β) Υψηλό και χαμηλό όγκο ανά λεπτό 

ΝΑΙ 
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γ) Υψηλή και Χαμηλή Συγκέντρωση Οξυγόνου FiO2 

δ) Άπνοιας/Back-upVentilation 

ε) Αυτόματους συναγερμούς για χαμηλή και άδεια μπαταρία, 

έλεγχο αποσύνδεσης  κυκλώματος,  τεχνικό πρόβλημα στον 

αναπνευστήρα.  

10. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής υψηλής ευκρίνειας 

(τουλάχιστον 6 ιντσών) στην οποία να απεικονίζονται τα 

ακόλουθα: 

α) Κυματομορφές: πίεσης, ροής, όγκου 

β) Loops: πίεσης/όγκου και ροής/όγκου 

γ) Μέγιστηεισπνευστικήπίεση (Peakinspiratorypressure) 

δ) Μέση πίεση (mean) και πίεση βάσης (base) 

ε) Εισπνεόμενος και εκπνεόμενος όγκος ανά αναπνοή 

στ) Εισπνεόμενος και εκπνεόμενος όγκος ανά λεπτό 

ζ) Συχνότητα αναπνοών 

η) Μέγιστη εισπνευστική ροή 

θ) Αναλογία I:E 

ι) Πυκνότητα εισπνεόμενου οξυγόνου 

κ) Επίπεδο φόρτισης μπαταρίας 

ΝΑΙ 

  

11. Να έχει δυνατότητα μεταφοράς των δεδομένων σε ηλεκτρονικό 

υπολογιστή. Η μεταφορά δεδομένων να γίνεται με απλό και 

εύκολο τρόπο, μέσω θύρας USB (με USBStick). 

ΝΑΙ 
  

12. Να έχει τη δυνατότητα επέκτασης ή αναβάθμισης των 

δυνατοτήτων του, μέσω USBStick. 
ΝΑΙ   

13. Να διαθέτει υποδοχές για την σύνδεση του αναπνευστήρα με 

μακρινό σύστημα συναγερμών (RemoteAlarm) και με οθόνη 

παρακολούθησης μέσω θυρών RS-232 και USB. 

ΝΑΙ 
  

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ   

1. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών τουλάχιστον με 

πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών χωρίς καμία οικονομική 

επιβάρυνση για το νοσοκομείο. 

ΝΑΙ 
  

2. Να δοθεί το ετήσιο κόστος πλήρους συμβολαίου συντήρησης και 

επισκευής, συμπεριλαμβανομένων εργασίας - ανταλλακτικών και 

τυχόν αναλωσίμων συντήρησης, για τα επόμενα έτη μετά τη λήξη 

της εγγύησης καλής λειτουργίας έως και την συμπλήρωση 

δεκαετίας.  

ΝΑΙ 

  

3. Στην προσφορά να αναφέρεται με σαφήνεια αν στην 

προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται τμήματα, τα οποία στα 

prospectus χαρακτηρίζονται ως option. 

ΝΑΙ 
  

4. Θα πρέπει απαραίτητα να υπάρχουν τα παρακάτω: 

α. Αναλυτική τεχνική περιγραφή των δυνατοτήτων του 

μηχανήματος. 

β. Αναλυτική τεχνική περιγραφή του μηχανήματος όπως 

προσφέρεται. 

γ. ORIGINAL PROSPECTUS τουκατασκευαστή. 

δ. Φύλλο συμμόρφωσης, στο οποίο θα απαντώνται με κάθε 

λεπτομέρεια και με την σειρά που αναφέρονται όλα τα 

αιτήματα των τεχνικών μας προδιαγραφών. Να υπάρχουν 

παραπομπές σε φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου προς 

απόδειξη των ζητουμένων στοιχείων, όπου θα εμπεριέχονται τα 

στοιχεία αυτά με την αντίστοιχη επισήμανση. 

ε. Πιστοποιητικό από κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

οργανισμό, ότι ο κατασκευαστής τηρεί σύστημα διασφάλισης 

ποιότητας που ικανοποιεί τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας 

93/42 της Ε.Ο.Κ. (ISO 13485:2016). 

στ. Πιστοποιητικό από κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

οργανισμό, ότι το προσφερόμενο είδος μπορεί να φέρει την 

σήμανση CE, κατά τα οριζόμενα στην οδηγία 93/42/Ε.Ο.Κ. 

ΝΑΙ 
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ζ. Πιστοποιητικό ότι ο προμηθευτής τηρεί σύστημα διασφάλισης 

ποιότητας που ικανοποιεί τις απαιτήσεις της οδηγίας 93/42 της 

Ε.Ο.Κ. (οπωσδήποτε ISO13485 με πεδία πιστοποίησης την 

εμπορία και τεχνική υποστήριξη ). 

η. Πιστοποιητικό από κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

οργανισμό συμμόρφωσης με την Υπ.Απ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 1348/07-

01-2004 «Σύστημα ποιότητας των εταιριών διακίνησης 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων». 

θ. Δήλωση για τεχνική υποστήριξη και επάρκεια ανταλλακτικών και 

αναλωσίμωνγια τουλάχιστον 10 χρόνια. 

 

Παράδοση – Παραλαβή 

Θα συνοδεύεται από κάθε τι απαραίτητο και θα παραδοθεί με 

ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή σε πλήρη και κανονική λειτουργία 

μετά από επίδειξη στους χρήστες. 

Θα παραδοθούν στο ΤΒΤ εγχειρίδιο χρήσης στην ελληνική και 

αγγλική γλώσσα και επίσημο εγχειρίδιο συντήρησης του 

κατασκευαστικού οίκου στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα. Τα 

ανωτέρω εγχειρίδια επίσης να δοθούν και σε ηλεκτρονική μορφή. 

ΝΑΙ 
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4. TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΝΕΟΓΝΩΝ 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Να είναι κατάλληλος για τον τεχνητό αερισμό παίδων & 

νεογνών σε επείγουσες καταστάσεις μεταφοράς. 
ΝΑΙ 

  

2. Να λειτουργεί με ρεύμα δικτύου 220VAC/50Hz, με ρεύμα 12 

VDC – 28 VDC από ασθενοφόρο ή εναέριο μέσο. Να διαθέτει 

ηλεκτρική αυτονομία μέσω ενσωματωμένης μπαταρίας για 

απρόσκοπτη λειτουργία τουλάχιστον 8 ωρών. 

ΝΑΙ 

  

3. Να είναι μικρών διαστάσεων & βάρους έως 7 κιλά & να 

συνοδεύεται από ένα (1) πλήρες κύκλωμα σωληνώσεων 

πολλαπλών χρήσεων ή δέκα (10) κυκλώματα μίας χρήσεως. 

ΝΑΙ 

  

4. Να διαθέτει ενσωματωμένο στον αναπνευστήρα αεροσυμπιεστή 

ή τουρμπίνα για αυτονομία παροχής πεπιεσμένου αέρα. 
ΝΑΙ 

  

5. Να διαθέτει είσοδο για παροχή οξυγόνου από την κεντρική 

παροχή του νοσοκομείου, με κατάλληλο συνδετικό σωλήνα. Να 

διαθέτει επιπλέον είσοδο, για παροχή οξυγόνου χαμηλής πίεσης 

(π.χ. από ροόμετρο προσαρμοσμένο σε φιάλη ή σε επιτοίχια 

λήψη), ώστε σε συνδυασμό με τον αεροσυμπιεστή-τουρμπίνα 

και την ενσωματωμένη μπαταρία, να λειτουργεί αδιάλειπτα σε 

περίπτωση απώλειας της κεντρικής παροχής οξυγόνου και της 

ηλεκτρικής παροχής τουνοσοκομείου. 

ΝΑΙ 

  

6. Να διαθέτει υποχρεωτικά τους παρακάτω τρόπουςαερισμού: 

a) VolumeControl με δυνατότητα χορήγησης του όγκου 

αναπνοής στην χαμηλότερη δυνατήπίεση 

b) Pressure ControlVentilation 

c) SIMV VolumeControl 

d) SIMV PressureControl 

e) Αυθόρμητο αερισμό με πίεση υποστήριξης 

PressureSupport 

f) Μη επεμβατικό αερισμόNIV 

g) Διφασικό αερισμό BiLevel ή DuoPAP ήBiPAP 

h) Διφασικό αερισμόAPRV 

i) Αερισμόάπνοιας 

j) Αερισμό με στεναγμό Sigh 

ΝΑΙ 

  

7. Να διαθέτει ρύθμιση της ευαισθησίας έναρξης της εκπνοής σε 

εύρος 5% έως 80% της μέγιστης εισπνευστικής ροής και να 

επιτυγχάνει μέγιστη ροή τουλάχιστον 250 Ltr/min στον 

αυθόρμητο αερισμό, για βέλτιστη απόδοση σε NIV. Να διαθέτει 

δυνατότητα αντιστάθμισης διαρροών έως 80 Ltr/min κατά την 

φάση της εισπνοής. 

ΝΑΙ 

  

8. Σε περίπτωση άπνοιας να μεταπίπτει αυτομάτως σε ελεγχόμενο 

αερισμό με προκαθοριζόμενες από το γιατρό παραμέτρους για 

τον τύπο αερισμού (Όγκου ή Πιέσεως) και να επανέρχεται 

αυτόματα κάθε φορά που οι συνθήκες άπνοιας δεν υφίστανται 

πλέον. 

ΝΑΙ 

  

9. Να ρυθμίζει άμεσα τις παρακάτωπαραμέτρους 

a) Αναπνεόμενο όγκο (TidalVolume) από 2 έως 300ml 

b) Συχνότητα αναπνοών έως 80bpm 

c) Χρόνο εισπνοής από 0,2 sec έως 10sec 

d) Ι:E από 1:4 έως4:1 

e) Πίεση εισπνοής έως 40 cm H2O 

f) Πίεση υποστήριξης έως 40 cmH2O 

ΝΑΙ 
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g) Χρόνο ανόδου της πίεσηςυποστήριξης 

h) PEEP/CPAP έως 25 cmH2O 

i) Triggerροής 

j) Πυκνότητα χορηγούμενου οξυγόνου 21-100% μέσω 

ενσωματωμένουμίκτη 

10. Να διαθέτει ενσωματωμένη έγχρωμη οθόνη αφής, μεγέθους 

τουλάχιστον 8 ιντσών, με δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης 

δύο κυματομορφών και ψηφιακά των παρακάτω 

μετρούμενωνπαραμέτρων: 

A. Εισπνεόμενο όγκοαναπνοής 

B. Εκπνεόμενο όγκοαναπνοής 

C. Εκπνεόμενο κατά λεπτόόγκο 

D. Ποσοστό όγκου διαρροής ή όγκοδιαρροής 

E. Συχνότητααναπνοών 

F. Συχνότητα αυθόρμητωναναπνοών 

G. Χρόνουεισπνοής 

H. Χρόνουεκπνοής 

I. ΛόγουΙ:Ε 

J. Μέγιστη, μέση, plateau& τελοεκπνευστική 

πίεσηαεραγωγών. 

K. Αντίσταση R και ενδοτικότηταC 

L. Ενδογενές PEEP 

M. Δείκτη ταχείας ρηχής αναπνοής RSB ή πίεση 

σύγκλισηςΡ0.1 

N. Περιεκτικότητα εισπνεόμενου μίγματος σε Οξυγόνο από 

ενσωματωμένοαναλυτή 

O. Κυματομορφές πίεσης, ροής & όγκου σε σχέση με 

τονχρόνο 

P. Ημερολόγιο συμβάντων για την ενημέρωση τουχρήστη. 

Q. Trends για όλες τις μετρούμενες παραμέτρους έως 

48ώρες 

ΝΑΙ 

  

11. Να διαθέτει οπτικοακουστικούς συναγερμούς με ρυθμιζόμενα 

όρια για τις παρακάτω παραμέτρους: 

a) Υψηλό και χαμηλό κατά λεπτόαερισμό 

b) Υψηλό και χαμηλό όγκο αναπνοής 

c) Υψηλή και χαμηλή πίεσηαεραγωγών 

d) Χρόνοάπνοιας 

e) Υψηλή και χαμηλή συχνότητααερισμού 

f) Χαμηλό ΡΕΕΡ ή απώλειαΡΕΕΡ 

ΝΑΙ 

  

12. Επίσης να διαθέτει και συναγερμούς: 

a) Αποσύνδεσης ή διαρροής 

b) Απόφραξης εκπνοής ήαεραγωγού 

c) ΣυγκέντρωσηςΟ2 

d) Πίεσης αερίων εισόδου-τροφοδοσίας 

e) Διακοπήςρεύματος 

f) Χαμηλήςμπαταρία 

ΝΑΙ 

  

13. Να διαθέτει απεικόνιση δυναμικών βρόγχων (Loops), σε 

πραγματικό χρόνο, των παραμέτρων πίεσης, ροής, όγκου και 

των τριών (3) συνδυασμών τους. 

ΝΑΙ 

  

14. Nα έχει δυνατότητα παράτασης της εισπνοής καθώς και 

δυνατότητα χειροκίνητης έναρξης μηχανικής αναπνοής, 

κλείδωμα ρυθμίσεων & λειτουργία αναμονής - Standby. Να 

διαθέτει οπωσδήποτε ελληνικό μενού λειτουργίας. 

ΝΑΙ 

  

15. Να διαθέτει ειδική λειτουργία του αναπνευστήρα κατά τη ΝΑΙ   
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διαδικασία αναρρόφησης. 

16. Να διαθέτει ενσωματωμένο νεφελοποιητή, συγχρονισμένο με 

τον αναπνευστήρα. 
ΝΑΙ 

  

17. Να υπάρχει δυνατότητα ενσωμάτωσης μονάδας καπνογραφίας 

& οξυμετρίας. Να προσφερθούν προς επιλογή. 
ΝΑΙ 

  

18. Όλα τα τμήματα του αναπνευστήρα που έρχονται σε επαφή με 

τον ασθενή να αποστειρώνονται. 
ΝΑΙ 

  

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ   

1. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών τουλάχιστον 

με πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών χωρίς καμία οικονομική 

επιβάρυνση για το νοσοκομείο. 

ΝΑΙ 

  

2. Να δοθεί το ετήσιο κόστος πλήρους συμβολαίου συντήρησης 

και επισκευής, συμπεριλαμβανομένων εργασίας - 

ανταλλακτικών και τυχόν αναλωσίμων συντήρησης, για τα 

επόμενα έτη μετά τη λήξη της εγγύησης καλής λειτουργίας έως 

και την συμπλήρωση δεκαετίας. 

ΝΑΙ 

  

3. Θα πρέπει απαραίτητα να υπάρχουν τα παρακάτω: 

α. Πιστοποιητικό από κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

οργανισμό, ότι ο  κατασκευαστής τηρεί σύστημα διασφάλισης 

ποιότητας που ικανοποιεί τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας 

93/42 της Ε.Ο.Κ. (ISO 13485:2016). 

β. Πιστοποιητικό από κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

οργανισμό, ότι το προσφερόμενο είδος μπορεί να φέρει την 

σήμανση CE, κατά τα οριζόμενα στην οδηγία 93/42/Ε.Ο.Κ. 

γ. Πιστοποιητικό ότι ο προμηθευτής τηρεί σύστημα διασφάλισης 

ποιότητας που ικανοποιεί τις απαιτήσεις της οδηγίας 93/42 της 

Ε.Ο.Κ. (οπωσδήποτε ISO13485 με πεδία πιστοποίησης την 

εμπορία και τεχνική υποστήριξη ). 

δ. Πιστοποιητικό από κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

οργανισμό συμμόρφωσης με την Υπ.Απ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 1348/07-

01-2004 «Σύστημα ποιότητας των εταιριών διακίνησης 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων». 

ε. Δήλωση για τεχνική υποστήριξη και επάρκεια ανταλλακτικών και 

αναλωσίμωνγια τουλάχιστον 10 χρόνια 

ΝΑΙ 
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5.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΥ -ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Ο ζητούμενος έγχρωμος υπερηχοτομογράφος θα πρέπει να είναι της πλέον 

σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας, καινούριος και αμεταχείριστος, 

κατάλληλος για εξετάσεις μαιευτικές και γυναικολογικές, εξετάσεις 

προγεννητικού ελέγχου, μαστού, γενικής παθολογίας, ακτινολογικές, 

ουρολογικές κ.λ.π. 

ΝΑΙ 

  

2. Να διαθέτει αρχιτεκτονική τελευταίας τεχνολογίας και σύγχρονο ψηφιακό 

διαμορφωτή δέσμης τουλάχιστον 1.700.000 καναλιών επεξεργασίας για 

την δημιουργία εικόνας, με δυνατότητα υψηλής αναβαθμισιμότητας στις 

μελλοντικές εξελίξεις της τεχνολογίας.  

ΝΑΙ 

  

3. Να λειτουργεί με τεχνικές απεικόνισης δύο διαστάσεων (B-Mode), κίνησης 

/ χρόνου (M-Mode), εγχρώμου Doppler (CFM), παλμικού Doppler (PW), 

Doppler ισχύος (PowerDoppler) καθώς και τεχνική τρισδιάστατης 

απεικόνισης πραγματικού χρόνου. 

ΝΑΙ 

  

4. Να έχει δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης πραγματικού χρόνου, 

εικόνας B-MODE, παλμικού Doppler, και εγχρώμου Doppler 

(realtimetriplex), σε όλες τις σαρώσεις και όλες τις ηχοβόλες κεφαλές ώστε 

να επιτυγχάνεται εύκολη διόρθωση της τοποθέτησης της κεφαλής από τον 

γιατρό κατά την διάρκεια της εξέτασης για βέλτιστη κλινική απόδοση. 

ΝΑΙ 

  

5. Να διαθέτει στη  βασική μονάδα ενσωματωμένη τεχνική απεικόνισης της 

προερχόμενης από τους ιστούς 2ης αρμονικής συχνότητας 

(HarmonicImaging) η οποία να λειτουργεί με όλες τις ηχοβόλες κεφαλές 

του συστήματος. 

ΝΑΙ 

  

6. Να διαθέτει την πλέον σύγχρονη υπερηχογραφική τεχνολογία δημιουργίας 

εικόνας CompoundImaging για επίτευξη υψηλής ανάλυσης αντίθεσης 

(contrastresolution), βέλτιστης διαφοροδιάγνωσης ιστών 

(texturaldifferentiation) και διαυγή όρια των εσωτερικών οργάνων και 

ιστικών δομών. Η τεχνική αυτή να λειτουργεί σε όλες τις κεφαλές τύπου 

Linear, Convex, Microconvex και κεφαλές τρισδιάστατης πραγματικού 

χρόνου απεικόνισης και να ενεργοποιείται κατά βούληση με το πάτημα 

ενός πλήκτρου. Να περιγραφεί η τεχνική για να αξιολογηθεί.  

ΝΑΙ 

  

7. Να διαθέτει στη βασική μονάδα την πλέον σύγχρονη υπερηχογραφική 

τεχνολογία κατάλληλη για επεξεργασία της εικόνας σε επίπεδο pixel με 

σκοπό τη θεαματική μείωση του θορύβου και παράλληλη βελτίωση της 

ευκρίνειας καθώς και της υφής των ιστικών δομών για αύξηση της 

διακριτικής ικανότητας. H ως άνω τεχνική να λειτουργεί με όλες τις 

ηχοβόλες κεφαλές του συστήματος και να ενεργοποιείται απλά με το 

πάτημα ενός πλήκτρου, κατ’επιθυμία του χειριστή. 

ΝΑΙ 

  

8. Ναδιαθέτεισύγχρονασυστήματαηλεκτρονικήςσάρωσηςεικόναςconvexarray, 

microconvexarray, lineararray, phasedarraysector. 
ΝΑΙ 

  

9. Να διαθέτει εύρος συχνοτήτων από 1.0 MHz μέχρι 18.0 MHz.  ΝΑΙ   

10. Να διαθέτει ενσωματωμένη ελεύθερα μετακινούμενη έγχρωμη οθόνη νέας 

ψηφιακής τεχνολογίας LED τουλάχιστον 23”, καθώς και σύγχρονο πλήρες 

πληκτρολόγιο χειρισμού και αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο με την 

μεγαλύτερη δυνατή εργονομία (ρύθμιση καθ’ ύψος, περιστροφή). 

ΝΑΙ 

  

11. Να έχει ενσωματωμένες ενεργές θύρες για ταυτόχρονη σύνδεση τεσσάρων 

ηλεκτρονικών ηχοβόλων κεφαλών απεικόνισης (2D / PW / CFM) με 

δυνατότητα επιλογής τους από το χειριστήριο. 

ΝΑΙ 

  

12. Να διαθέτει στη βασική μονάδα ενσωματωμένη τεχνική τρισδιάστατης ΝΑΙ   
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απεικόνισης πραγματικού χρόνου, ανατομικών περιοχών για τη διάγνωση 

τυχόν ανατομικών ανωμαλιών και απεικόνιση της αγγειακής λειτουργίας 

στην περιοχή ενδιαφέροντος. Η τρισδιάστατη απεικόνιση πραγματικού 

χρόνου να επιτυγχάνεται από τον ίδιο τον υπερηχογράφο. Η τεχνική 3D να 

λειτουργεί με εξειδικευμένες 3D ηχοβόλες κεφαλές οι οποίες να 

λειτουργούν με αυτόματη εσωτερική κίνηση της ηχοβόλου κεφαλής στον 

άξονα z για ακριβή σάρωση και υπολογισμό των τριών διαστάσεων του 

χώρου x, y, z και ακριβή ογκομετρική απεικόνιση. Ο ρυθμός εναλλαγής των 

τρισδιάστατων ογκομετρικών απεικονίσεων να είναι τουλάχιστον 46 

volumes/sec. Να διαθέτει αυτόματη προσαρμογή της γραμμής ορισμού 

της ογκομετρικής λήψης ακολουθώντας την κίνηση του εμβρύου 

13. Να δέχεται εξειδικευμένη ηχοβόλο κεφαλή Convex τρισδιάστατης, 

πραγματικού χρόνου απεικόνισης, για εξετάσεις μαιευτικές, 

γυναικολογικές και προγεννητικό έλεγχο, τεχνολογίας ευρέως φάσματος 

συχνοτήτων από 2.0 έως 8.0 MHz γωνίας σάρωσης τουλάχιστον 90° για 

απεικόνιση τελειόμηνων κυήσεων καθώς και γωνία σάρωσης 

τρισδιάστατου τουλάχιστον 85°. 

ΝΑΙ 

  

14. Να διαθέτει εξειδικευμένη ηχοβόλο κεφαλή MicroConvex τρισδιάστατης, 

πραγματικού χρόνου απεικόνισης, για εξετάσεις ενδοκολπικές, μαιευτικές, 

γυναικολογικές και προγεννητικό έλεγχο, τεχνολογίας ευρέως φάσματος 

συχνοτήτων από 4.0 έως 9.0 MHz με τη μεγαλύτερη δυνατή γωνία 

σάρωσης οπωσδήποτε τουλάχιστον 180° για την ταυτόχρονη απεικόνιση 

ωοθηκών καθώς και γωνία σάρωσης τρισδιάστατου τουλάχιστον 120°. 

ΝΑΙ 

  

15. Να δέχεται ενσωματωμένο ειδικό λογισμικό για την ταυτόχρονη 

απεικόνιση πολλαπλών παράλληλων ανατομικών τομών στην οθόνη 

οποιουδήποτε επιπέδου από τα τρισδιάστατα ογκομετρικά δεδομένα και 

ρυθμιζόμενου πάχους τομής, με σκοπό την επίτευξη λεπτομερούς 

ανάλυσης των δεδομένων. Να υπάρχει δυνατότητα ελιγμών, σήμανσης και 

μετρήσεων. 

ΝΑΙ 

  

16. Να δέχεται ενσωματωμένη τεχνική ταυτόχρονης απεικόνισης από τα 

δεδομένα της ογκομετρικής λήψης έως και τριών διαφορετικών οβελιαίων 

τομών οποιασδήποτε γωνίας λήψης και οποιασδήποτε μορφής όπως 

γραμμή, καμπύλη, πολλαπλές γραμμές (ενωμένες μεταξύ τους) ή 

ιχνοθέτηση, με δυνατότητα ρύθμισης του πάχους της τομής και της 

καμπυλότητας από 1έως 20mm. Η τεχνική να λειτουργεί τόσο σε 

πραγματικό χρόνο όσο και σε παγωμένες ή ανακαλούμενες εικόνες. Να 

παρέχει δυνατότητες μεθ’επεξεργασίας. 

ΝΑΙ 

  

17. Να δέχεται ενσωματωμένη τεχνική με την οποία να είναι δυνατή η 

ογκομετρική λήψη υπόηχων δομών, καθώς και ο αυτόματος υπολογισμός 

του αριθμού, των διαστάσεων και του όγκου τους (π.χ. κύστες ωοθηκών, 

κοιλίες εγκεφάλου εμβρύου κ.λ.π.). Από τον υπολογιζόμενο όγκο να είναι 

δυνατή η εξαγωγή μέσης τιμής διαμέτρου της δομής. Επιπλέον να 

πραγματοποιεί χρωματική ταξινόμηση των υπόηχων δομών ανάλογα με το 

μέγεθός τους, ώστε να καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της 

ανάπτυξης των ωοθυλακίων ή η απεικόνιση και μέτρηση πολλαπλών 

υπόηχων δομών του εμβρύου. Να προσφερθεί προς επιλογή με ξεχωριστή 

τιμή. 

ΝΑΙ 

  

18. Να δέχεται τεχνική αυτόματου υπολογισμού της αυχενικής διαφάνειας για 

τον έλεγχο πιθανότητας ύπαρξης γενετικών ανωμαλιών, καθώς και τεχνική 

αυτόματου υπολογισμού της ενδοκρανιακής διαφάνειας για τον έλεγχο 

πιθανότητας ύπαρξης δισχιδούς ράχης (spinabifida) σε κυήσεις πρώτου 

τριμήνου. Να αναφερθούν οι δυνατότητες της μεθόδου. 

ΝΑΙ 

  

19. Να διαθέτει ενσωματωμένη τεχνική που επιτρέπει την ακριβή απεικόνιση 

δύσκολων στην προσέγγιση δομών σε μαιευτικές και γυναικολογικές 

εφαρμογές, παρέχοντας τη δυνατότητα μετακίνησης του επιπέδου 

ΝΑΙ 
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σάρωσης σε οποιαδήποτε πλάγια κατεύθυνση (τόσο δεξιά όσο και 

αριστερά τουλάχιστον 45°) ως προς τον άξονα της ενδοκολπικής κεφαλής 

με τον ηχοβολέα σε σταθερή θέση. 

20. Να διαθέτει σύγχρονη υπερηχογραφική τεχνική μέσω εξειδικευμένου 

λογισμικού, παρακολούθησης της πορείας καθόδου του εμβρύου και της 

θέσης αυτού μέσω αυτόματου υπολογισμού της γωνίας της κεφαλής του 

εμβρύου σε σχέση με τη λεκάνη της μητέρας. Να παρέχεται η παραπάνω 

δυνατότητα κατά τη δισδιάστατη απεικόνιση. Επίσης να δέχεται η 

δυνατότητα και κατά την ογκομετρική απεικόνιση. 

ΝΑΙ 

  

21. Να δέχεται εξειδικευμένο πρόγραμμα εξέτασης και μελέτης της καρδιακής 

λειτουργίας εμβρύων με ταυτόχρονη απεικόνιση και στα τρία επίπεδα σε 

πραγματικό χρόνο τόσο στο B-Mode όσο και στο CFMDOPPLER. 

ΝΑΙ 

  

22. Να δέχεται με τεχνική τρισδιάστατης απεικόνισης για την ανάδειξη με 

ειδικά προκαθορισμένα πρωτόκολλα όλων των ανατομικών καρδιακών 

δομών του εμβρύου, από την είσοδο της καρδιάς μέχρι και το στομάχι, 

από μία μόνο ογκομετρική λήψη, και την ταυτόχρονη απεικόνιση στην 

οθόνη πολλαπλών δισδιάστατων τομών, οποιασδήποτε γωνίας, κάθε 

επιλεγόμενης ανατομικής δομής. 

ΝΑΙ 

  

23. Να δέχεται δυνατότητα επέκτασης με λογισμικό ρεαλιστικής απεικόνισης 

του εμβρύου μέσω ειδικής περιστρεφόμενης πηγής φωτός μέσω της 

τεχνικής τρισδιάστατης πραγματικού χρόνου απεικόνισης (RealTime 

3D/4D). 

ΝΑΙ 

  

24. Να δέχεται τεχνική ελαστογραφίας η οποία μέσω χρωματικής 

κωδικοποίησης να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ελαστικότητα του 

ιστού. Η τεχνική να λειτουργεί σε ηχοβόλες κεφαλές Linear για διερεύνηση 

μαστού και επιφανειακών οργάνων, καθώς και σε ενδοκοιλοτική κεφαλή 

για διερεύνηση ευρημάτων μήτρας και ωοθηκών. 

ΝΑΙ 

  

25. Να δέχεται τεχνική για απεικόνιση αρμονικών συχνοτήτων από 

σκιαγραφικά μέσα (ContrastHarmonics) για λειτουργία με κεφαλέςConvex, 

Linear και ενδοκοιλοτικές εφαρμογές για ανάδειξη της κατάστασης του 

ενδομητρίου και των σαλπίγγων. 

ΝΑΙ 

  

26. Να διαθέτει υψηλό δυναμικό εύρος (Dynamicrange) τουλάχιστον έως και 

260 db, για εύκολη ανίχνευση ιδιαίτερα μικρών και δυσδιάκριτων 

αλλοιώσεων στον παρεγχυματικό ιστό όπως ισοηχογενών όζων, ιστών με 

την ίδια υφή κ.λ.π.. 

ΝΑΙ 

  

27. Να έχει ανανέωση της εικόνας, με δυνατότητα μέγιστης λήψης 

τουλάχιστον 1200 εικόνες / δευτερόλεπτο. 
ΝΑΙ 

  

28. Να διαθέτει σύγχρονο σύστημα μεγέθυνσης ΖΟΟΜ πραγματικού χρόνου 

υψηλής ευκρίνειας, οποιουδήποτε τμήματος της οθόνης με δυνατότητα 

μετακίνησης της περιοχής ενδιαφέροντος. Να διαθέτει δυνατότητα 

εκτέλεσης μεγέθυνσης ΖΟΟΜ σε παγωμένη εικόνα. 

ΝΑΙ 

  

29. Να απεικονίζει σε βάθος σάρωσης έως και 42 εκατοστά, σε αναλογία με τις 

εκάστοτε ηχοβόλες κεφαλές και τις αντίστοιχες συχνότητες λειτουργίας. 
ΝΑΙ 

  

30. Να διαθέτει ειδική τεχνική χρωματικής απεικόνισης της κατεύθυνσης της 

αιματικής ροής με διαφορετικό χρώμα για κάθε κατεύθυνση. 
ΝΑΙ 

  

31. Να διαθέτει εξειδικευμένη μη επεμβατική τεχνική ανίχνευσης της 

αιμάτωσης σε περιοχές ιδιαίτερα χαμηλών αιμοδυναμικών ροών χωρίς να 

απαιτείται η χρήση του εγχρώμου Doppler, μόνο από τις πληροφορίες της 

ασπρόμαυρης απεικόνισης. 

ΝΑΙ 

  

32. Να διαθέτει στην βασική σύνθεση σύγχρονα πακέτα μετρήσεων, 

υπολογισμών για όλα τα είδη των απεικονίσεων, τα οποία και να 

αναφερθούν αναλυτικά. Να διαθέτει αναλυτικά πακέτα μετρήσεων 

ΝΑΙ 
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υπολογισμών και αναλύσεων για μαιευτικές εφαρμογές, πολύδυμη κύηση 

και προγεννητικό έλεγχο με εξαγωγή μαιευτικών πινάκων και αναφορών. 

Να πραγματοποιεί αυτόματες μετρήσεις βιομετρίας εμβρύου (μήκος 

μηριαίου, μήκος βραχιονίου, αμφιβρεγματική διάμετρος, περίμετρος 

κεφαλής, περίμετρος κοιλίας) στη δισδιάστατη απεικόνιση. Να διαθέτει 

πακέτα μετρήσεων υπολογισμών και αναλύσεων για γυναικολογικές 

εφαρμογές καθώς και πρωτόκολλα κατηγοριοποίησης όγκων ωοθηκών 

βάσει των κριτηρίων ΙΟΤΑ. 

33. Στο φασματικό Doppler να διαθέτει σύγχρονη τεχνική αυτόματης 

πραγματικού χρόνου πλανημέτρησης του φάσματος και υπολογισμό 

αιμοδυναμικών παραμέτρων σε ζωντανή εικόνα (realtime) κατά την 

διάρκεια της εξέτασης.  Η τεχνική να λειτουργεί σε όλες τις απαιτούμενες 

κλινικές εφαρμογές. 

ΝΑΙ 

  

34. Να διαθέτει και να προσφερθεί στην βασική σύνθεση ενσωματωμένος 

σταθμός εργασίας για αποθήκευση υπερηχογραφικών εξετάσεων σε 

ενσωματωμένο σκληρό δίσκο τουλάχιστον 500GB. Να έχει δυνατότητα 

αποθήκευσης ικανού αριθμού εικόνων και να αποθηκεύει εξετάσεις σε 

κινηματογραφική μορφή ή στατική μορφή καθώς και πλήρεις ογκομετρικές 

απεικονίσεις (3D/4D). 

ΝΑΙ 

  

35. Να διαθέτει πρωτόκολλο επικοινωνίας DICOM 3.0 για αποστολή εικόνων 

προς εκτύπωση σε formatDICOM καθώς και για μελλοντική σύνδεση στο 

δίκτυο του Νοσοκομείου (PACS). 

ΝΑΙ 

  

36. Να έχει την δυνατότητα εξαγωγής αρχείου για εκτύπωση σε 3Dμορφή (σε 

εκτυπωτή 3D). 
ΝΑΙ 

  

37. Να διαθέτει μπαταρία για ολιγόλεπτη χρήση σε περίπτωση μεταφοράς του 

συστήματος ή διακοπής της τάσης του ρεύματος. 
ΝΑΙ 

  

ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 

Τα προσφερόμενα μηχανήματα να εμπεριέχουν στην βασική σύνθεσή τους και  

σε ενιαία τιμή προσφοράς τα πιο κάτω μέρη: 

1. Βασική μονάδα εγχρώμου Υπερηχοτομογράφου, η οποία να καλύπτει τις 

απαιτούμενες διαγνωστικές, λειτουργικές και τεχνικές απαιτήσεις των 

ανωτέρω προδιαγραφών. 

2. Εξειδικευμένη ηχοβόλο κεφαλή Convex δισδιάστατης, πραγματικού χρόνου 

απεικόνισης, για εξετάσεις μαιευτικές, γυναικολογικές και προγεννητικό 

έλεγχο, τεχνολογίας ευρέως φάσματος συχνοτήτων από 2.0 έως 5.0 MHz 

γωνίας σάρωσης τουλάχιστον 110° για απεικόνιση τελειόμηνων κυήσεων. 

3. Εξειδικευμένη ηχοβόλο κεφαλή MicroConvex τρισδιάστατης, πραγματικού 

χρόνου απεικόνισης, για εξετάσεις ενδοκολπικές, μαιευτικές, γυναικολογικές 

και προγεννητικό έλεγχο, τεχνολογίας ευρέως φάσματος συχνοτήτων από 4.0 

έως 9.0 MHz με τη μεγαλύτερη δυνατή γωνία σάρωσης τουλάχιστον 180°για 

την ταυτόχρονη απεικόνιση των ωοθηκών. 

4. Ασπρόμαυρο θερμογραφικό εκτυπωτή. 

5. Να διαθέτει σύνδεση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα της κατασκευάστριας 

εταιρείας με λογισμικό πακέτο παρακολούθησης, διάγνωσης και επισκευής, 

από απομακρυσμένη θέση. 

ΝΑΙ 

  

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ   

1. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας τριών (3) ετώντουλάχιστον με πλήρη 

κάλυψη ανταλλακτικών χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για το 

νοσοκομείο. 

ΝΑΙ 

  

2. Να δοθεί το ετήσιο κόστος πλήρους συμβολαίου συντήρησης και 

επισκευής, συμπεριλαμβανομένων εργασίας - ανταλλακτικών και τυχόν 

αναλωσίμων συντήρησης, για τα επόμενα έτη μετά τη λήξη της εγγύησης 

ΝΑΙ 
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καλής λειτουργίας έως και την συμπλήρωση δεκαετίας.  

3. Στην προσφορά να αναφέρεται με σαφήνεια αν στην προσφερόμενη τιμή 

περιλαμβάνονται τμήματα, τα οποία στα prospectus χαρακτηρίζονται ως 

option. 

ΝΑΙ 

  

4. Θα πρέπει απαραίτητανα υπάρχουν τα παρακάτω: 

α. Αναλυτική τεχνική περιγραφή των δυνατοτήτων του μηχανήματος. 

β. Αναλυτική τεχνική περιγραφή του μηχανήματος όπως προσφέρεται. 

γ. ORIGINAL PROSPECTUS τουκατασκευαστή. 

δ. Φύλλο συμμόρφωσης, στο οποίο θα απαντώνται με κάθε λεπτομέρεια 

και με την σειρά που αναφέρονται όλα τα αιτήματα των τεχνικών μας 

προδιαγραφών. Να υπάρχουν παραπομπές σε φυλλάδια του 

κατασκευαστικού οίκου προς απόδειξη των ζητουμένων στοιχείων, όπου 

θα εμπεριέχονται τα στοιχεία αυτά με την αντίστοιχη επισήμανση. 

ε. Πιστοποιητικό από κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση οργανισμό, ότι 

ο κατασκευαστής τηρεί σύστημα διασφάλισης ποιότητας που ικανοποιεί 

τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας 93/42 της Ε.Ο.Κ. (ISO 13485:2016). 

στ. Πιστοποιητικό από κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση οργανισμό, 

ότι το προσφερόμενο είδος μπορεί να φέρει την σήμανση CE, κατά τα 

οριζόμενα στην οδηγία 93/42/Ε.Ο.Κ. 

ζ. Πιστοποιητικό ότι ο προμηθευτής τηρεί σύστημα διασφάλισης ποιότητας 

που ικανοποιεί τις απαιτήσεις της οδηγίας 93/42 της Ε.Ο.Κ. (οπωσδήποτε 

ISO13485 με πεδία πιστοποίησης την εμπορία και τεχνική υποστήριξη ). 

η. Πιστοποιητικό από κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση οργανισμό 

συμμόρφωσης με την Υπ.Απ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 1348/07-01-2004 «Σύστημα 

ποιότητας των εταιριών διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων». 

θ. Δήλωση προμηθευτή και κατασκευαστή, για τεχνική υποστήριξη και 

επάρκεια ανταλλακτικών και αναλωσίμωνγια τουλάχιστον 10 χρόνια. 

ΝΑΙ 

  

Παράδοση – Παραλαβή 

Θα συνοδεύεται από κάθε τι απαραίτητο και θα παραδοθεί με ευθύνη και 

έξοδα του προμηθευτή σε πλήρη και κανονική λειτουργία μετά από επίδειξη 

στους χρήστες. 

Θα παραδοθούν στο ΤΒΤ εγχειρίδιο χρήσης στην ελληνική και αγγλική γλώσσα 

και επίσημο εγχειρίδιο συντήρησης του κατασκευαστικού οίκου στην ελληνική 

ή/και αγγλική γλώσσα. Τα ανωτέρω εγχειρίδια επίσης να δοθούν και σε 

ηλεκτρονική μορφή. 

ΝΑΙ 
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6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΡΟΧΗΛAΤOY ΜΟΝΙΤΟΡ 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και να εργάζεται με ρεύμα 

πόλεως και επαναφορτιζόμενη μπαταρία διάρκειας 3 ωρών 

τουλάχιστον, με ενσωματωμένο φορτιστή. 

ΝΑΙ 
  

2. Να είναι φορητού τύπου μικρού όγκου και βάρους με 

χειρολαβή και στην επάνω επιφάνεια να διαθέτει  φωτεινή 

σήμανση ένδειξης των συναγερμών και με διαφορετικό 

χρώμα αναλόγως την κρισιμότητα αυτών. 

ΝΑΙ 

  

3. Να διαθέτει οθόνη αφής 10" τουλάχιστον, TFT, έγχρωμη, 4 

κυματομορφών ταυτόχρονα και με ανάλυση  800 x 600 dots 

τουλάχιστον. 

ΝΑΙ 
  

4. Η χρήση του να είναι απλή, με μενού οπωσδήποτε στην 

ελληνική γλώσσα.  Η εισαγωγή στοιχείων ασθενούς να 

πραγματοποιείται με αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο. 

ΝΑΙ 
  

5. Να έχει οπτικοακουστικούς συναγερμούς με ρυθμιζόμενα 

όρια για όλες τις παραμέτρους με αυτόματη τοποθέτηση των 

ορίων από το μόνιτορ ανάλογα την κατάσταση του ασθενή. Οι 

συναγερμοί να έχουν τη δυνατότητα κλιμάκωσης αναλόγως τη 

σπουδαιότητα του επεισοδίου. 

ΝΑΙ 

  

6. Να διαθέτει ενισχυτές για : 

α) ΗΚΓ (να παίρνει πλήρες ΗΚΓράφημα και να απεικονίζει 2 

ταυτόχρονα απαγωγές στην οθόνη). Να έχει την 

δυνατότητα αυτόματης αλλαγής απαγωγής του 

ΗΚΓραφήματος σε περίπτωση κακής επαφής του 

καλωδίου με τον ασθενή.  

β) Αναπνοή με χρόνο άπνοιας ρυθμιζόμενο 5-40 sec.  

γ) Αναίμακτη πίεση. 

δ) Θερμοκρασία. 

ε) Οξυμετρία μέσω αισθητήρα δακτύλου. 

ΝΑΙ 

  

7. Να διαθέτει: 

α) αποθήκευση επεισοδίων, συναγερμών και αρρυθμιών 

όλων των  τύπων, για τις τελευταίες 48 ώρες 

παρακολούθησης. 

β) Να εκτελεί trends 48 ωρών για όλες τις 

παρακολουθούμενες παραμέτρους. 

γ) Επιπλέον να αποθηκεύει το ΗΚΓράφημα για 48 ώρες 

τουλάχιστον υπό μορφή πυκνογραφήματος 

(Fulldisclosure). 

ΝΑΙ 

  

8. Να διαθέτει πρόγραμμα αναγνώρισης και αποθήκευσης 

αρρυθμιών όλων των τύπων και να μετράει το ST. Σε 

περίπτωση αποτυχίας του βηματοδότη να δίνει σχετικό 

μήνυμα στην οθόνη. 

ΝΑΙ 

  

9. Να έχει την δυνατότητα παγώματος των κυματομορφών 

καθώς και μεγέθυνσης των ψηφιακών τιμών ώστε να είναι 

ευδιάκριτες από απόσταση. 

ΝΑΙ 
  

10.Να διαθέτει θερμικό καταγραφικό 3 καναλιών το οποίο θα 

είναι ενσωματωμένο στο monitor. 
ΝΑΙ   

11.Να συνοδεύεται με την κατάλληλη τροχήλατη βάση 

μεταφοράς, του ίδιου κατασκευαστικού οίκου. 
ΝΑΙ   
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12.Να συνοδεύεται με όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για 

την πλήρη λειτουργία του όπως προσφέρεται.    
ΝΑΙ   

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ   

1. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών 

τουλάχιστον με πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών χωρίς καμία 

οικονομική επιβάρυνση για το νοσοκομείο. 

ΝΑΙ 
  

2. Θα πρέπει απαραίτητα να υπάρχουν τα παρακάτω: 

α. Πιστοποιητικό από κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

οργανισμό, ότι ο  κατασκευαστής τηρεί σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας που ικανοποιεί τις βασικές 

απαιτήσεις της οδηγίας 93/42 της Ε.Ο.Κ. (ISO 13485). 

β. Πιστοποιητικό από κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

οργανισμό, ότι το προσφερόμενο είδος μπορεί να φέρει την 

σήμανση CE, κατά τα οριζόμενα στην οδηγία 93/42/Ε.Ο.Κ. 

γ. Πιστοποιητικό ότι ο προμηθευτής τηρεί σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας που ικανοποιεί τις απαιτήσεις της 

οδηγίας 93/42 της Ε.Ο.Κ. (οπωσδήποτε ISO13485 με πεδία 

πιστοποίησης την εμπορία και τεχνική υποστήριξη ). 

δ. Πιστοποιητικό από κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

οργανισμό συμμόρφωσης με την Υπ.Απ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 

1348/07-01-2004 «Σύστημα ποιότητας των εταιριών 

διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων». 

ε. Δήλωση για τεχνική υποστήριξη και επάρκεια ανταλλακτικών 

και αναλωσίμων για τουλάχιστον 10 χρόνια. 

ΝΑΙ 
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7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
ΦΟΡΗΤΗΣ  ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ  

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Η υπό προμήθεια φορητή θερμοκοιτίδα θα πρέπει να είναι 

καινούργια, αμεταχείριστη, με διαφανή καλύπτρα διπλού 

τοιχώματος για καλύτερη διατήρηση της θερμοκρασίας στο 

εσωτερικό της και να διαθέτει πιστοποίηση για αεροδιακομιδές. 

ΝΑΙ 

  

2. Να φέρεται σε πτυσσόμενη τροχήλατη βάση ρυθμιζόμενου 

ύψους του ίδιου κατασκευαστικού οίκου και να διαθέτει στατώ 

ορού και επιφάνεια τοποθέτησης νεογνικού αναπνευστήρα 

&monitor. 

ΝΑΙ 

  

3. Η καλύπτρα να έχει τρία ανοίγματα για τα χέρια τύπου Iris (δύο 

μπροστά και ένα πλάγια) μία μεγάλη πόρτα στην μπροστινή 

πλευρά της θερμοκοιτίδας και μία στο πλάι. Επίσης να προσφέρει 

ορατότητα 360
0
 στον χρήστη, ώστε να ελέγχει την κατάσταση του 

νεογνού. 

ΝΑΙ 

  

4. Να λειτουργεί με ρεύμα δικτύου 220V/50Hz, καθώς και με 

εξωτερική πηγή 12V. Να φέρει φορτιστή με επαναφορτιζόμενη 

μπαταρία διάρκειας τουλάχιστον 4 ωρών για ηλεκτρική 

αυτονομία της συσκευής η οποία να έχει διάρκεια ζωής περίπου 

200 φορτίσεων – αποφορτίσεων. 

ΝΑΙ 

  

5. Να διαθέτει λυχνία φωτισμού του εσωτερικού της. ΝΑΙ   

6. Το πάνελ της θερμοκοιτίδας να είναι ηλεκτρονικό και με μια απλή 

επαφή στα κατάλληλα σημεία ελέγχου να επιλέγονται τα κάτωθι:  

▪  Η επιθυμητή θερμοκρασία αέρος εντός της θερμοκοιτίδας  

▪  Η επιθυμητή θερμοκρασία δέρματος νεογνού  

▪  Επιλογή υπέρβασης ρύθμισης θερμοκρασίας πάνω από 

37,5°C 

▪  Επιλογή ελέγχου θερμοκρασίας αέρος ή δέρματος 

ΝΑΙ 

  

7. Η θερμοκοιτίδα πρέπει να παρέχει οπωσδήποτε  τις παρακάτω 

ενδείξεις:  

▪ Ένδειξη λειτουργίας με ρεύμα δικτύου πόλεως AC ή μέσω 

τροφοδοσίας σταθερού ρεύματος DC 

▪ Ψηφιακή ένδειξη της θερμοκρασίας αέρος εντός της 

θερμοκοιτίδας.  

▪ Ψηφιακή  ένδειξη  της  θερμοκρασίας  δέρματος  του  

νεογνού  μέσω  αισθητηρίου  το  οποίο να προσφέρεται ως 

απαραίτητο εξάρτημα.  

▪  Ένδειξη ισχύος θέρμανσης  

▪  Ένδειξη φόρτισης των μπαταριών 

ΝΑΙ 

  

8. Να διαθέτει οπτικοακουστικούς συναγερμούς για τις κάτωθι 

περιπτώσεις:  

      ▪  Υψηλής θερμοκρασίας  

        ▪  Χαμηλής θερμοκρασίας  

▪  Πτώσης ισχύος μπαταρίας   

▪  Πλήρους διακοπής ρεύματος  

ΝΑΙ 
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▪  Διακοπής ή βλάβης του αισθητηρίου θερμοκρασίας  

▪  Πρόβλημα κυκλοφορίας αέρος 

9. Να έχει είσοδο οξυγόνου για εμπλουτισμό Ο2 με δυνατότητα 

επίτευξης πυκνοτήτων 21-80%, καθώς και σύστημα ύγρανσης του 

εισερχόμενου αέρα στο θάλαμο του νεογνού. 

ΝΑΙ 

  

10. Με την θερμοκοιτίδα να προσφέρονται δύο (2) κύλινδροι Ο2 με 

υποβιβαστή πίεσης, οι οποίοι θα ενσωματώνονται στο σώμα της 

θερμοκοιτίδας κι όχι στο τροχήλατο είτε σε προσαρτώμενο 

πλαϊνό σύστημα για την εξοικονόμηση  χώρου  αλλά και τη 

μεγαλύτερη σταθερότητα του συστήματος. 

ΝΑΙ 

  

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ    

1. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών τουλάχιστον 

με πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών χωρίς καμία οικονομική 

επιβάρυνση για το νοσοκομείο. 

ΝΑΙ 
  

2. Να δοθεί το ετήσιο κόστος πλήρους συμβολαίου συντήρησης και 

επισκευής, συμπεριλαμβανομένων εργασίας - ανταλλακτικών και 

τυχόν αναλωσίμων συντήρησης, για τα επόμενα έτη μετά τη λήξη 

της εγγύησης καλής λειτουργίας έως και την συμπλήρωση 

δεκαετίας. 

ΝΑΙ 

  

3. Στην προσφορά να αναφέρεται με σαφήνεια αν στην 

προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται τμήματα, τα οποία στα 

prospectus χαρακτηρίζονται ως option. 

ΝΑΙ 

  

4. Θα πρέπει απαραίτητανα υπάρχουν τα παρακάτω: 

α. Αναλυτική τεχνική περιγραφή των δυνατοτήτων του 

μηχανήματος. 

β. Αναλυτική τεχνική περιγραφή του μηχανήματος όπως 

προσφέρεται. 

γ. ORIGINAL PROSPECTUS τουκατασκευαστή. 

δ. Φύλλο συμμόρφωσης, στο οποίο θα απαντώνται με κάθε 

λεπτομέρεια και με την σειρά που αναφέρονται όλα τα αιτήματα 

των τεχνικών μας προδιαγραφών. Να υπάρχουν παραπομπές σε 

φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου προς απόδειξη των 

ζητουμένων στοιχείων, όπου θα  

ε. Πιστοποιητικό από κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

οργανισμό, ότι ο κατασκευαστής τηρεί σύστημα διασφάλισης 

ποιότητας που ικανοποιεί τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας 

93/42 της Ε.Ο.Κ. (ISO 13485:2016). 

στ. Πιστοποιητικό από κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

οργανισμό, ότι το προσφερόμενο είδος μπορεί να φέρει την 

σήμανση CE, κατά τα οριζόμενα στην οδηγία 93/42/Ε.Ο.Κ. 

ζ. Πιστοποιητικό ότι ο προμηθευτής τηρεί σύστημα διασφάλισης 

ποιότητας που ικανοποιεί τις απαιτήσεις της οδηγίας 93/42 της 

Ε.Ο.Κ. (οπωσδήποτε ISO13485 με πεδία πιστοποίησης την 

εμπορία και τεχνική υποστήριξη ). 

η. Πιστοποιητικό από κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

οργανισμό συμμόρφωσης με την Υπ.Απ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 1348/07-

01-2004 «Σύστημα ποιότητας των εταιριών διακίνησης 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων». 

θ. Δήλωση για τεχνική υποστήριξη και επάρκεια ανταλλακτικών 

και αναλωσίμωνγια τουλάχιστον 10 χρόνια. 

ΝΑΙ 

  

Παράδοση – Παραλαβή ΝΑΙ   
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Θα συνοδεύεται από κάθε τι απαραίτητο και θα παραδοθεί με 

ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή σε πλήρη και κανονική λειτουργία 

μετά από επίδειξη στους χρήστες. 

Θα παραδοθούν στο ΤΒΤ εγχειρίδιο χρήσης στην ελληνική και 

αγγλική γλώσσα και επίσημο εγχειρίδιο συντήρησης του 

κατασκευαστικού οίκου στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα. Τα 

ανωτέρω εγχειρίδια επίσης να δοθούν και σε ηλεκτρονική μορφή. 
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8. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ  

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Να λειτουργεί με μικροεπεξεργαστές και να διαθέτει τουλάχιστον 

τους εξής τρόπους λειτουργίας: 

a) ServoMode(δέρματος). 

b) ManualMode (Χειροκίνητη ρύθμιση).   

ΝΑΙ 

  

2. Η ακτινοβολία να μπορεί να αλλάξει ελεύθερα, ο θερμικός 

ακτινοβολέας να μπορεί να εστιάσει εύκολα στο στρώμα.  
ΝΑΙ   

3. Να διαθέτει υπέρυθρες κεραμικές λάμπες θέρμανσης, οι οποίες 

να βρίσκονται στο μπροστινό και στο πισινό μέρος του 

ακτινοβολέα και να μπορούν να παρέχουν φως για ολόκληρο το 

κρεβάτι με ομοιόμορφη κατανομή.  

ΝΑΙ 

  

4. Να διαθέτει θερμαινόμενο κολλοειδές στρώμα (σιλικόνης), 

μαλακό και άνετο, ελεγχόμενη θερμοκρασία, λάμπα 

φωτοθεραπείας ίκτερου, να αποτελείται από λάμπες LED με 

υψηλή ένταση ακτινοβολίας. Να υιοθετεί την κεντρική 

θερμοκρασία του σώματος του μωρού, να ελέγχει και να 

καταγράφει την θερμοκρασία των άκρων του σώματος. 

ΝΑΙ 

  

5. Να είναι εξοπλισμένο με πίνακα ελέγχου, οθόνη LCD και να 

μπορεί να δείξει πληροφορίες όπως:  

a) Ρύθμιση της θερμοκρασίας.  

b) Κεντρική θερμοκρασία σώματος του μωρού.  

c) Θερμοκρασία των άκρων του σώματος.  

d) Θερμοκρασία της επιφάνειας του κρεβατιού.  

e) Χρόνο θεραπείας του ίκτερου.  

f) Χρόνο λειτουργίας της συσκευής.  

g) Ένταση της θέρμανσης.  

ΝΑΙ 

  

6. Να υπάρχουν οι παρακάτω παράμετροι στο μόνιτορ: 

I. Κλειδί για την ρύθμιση του χρόνου (κανονική ή 

επανεκκίνηση). 

II. Δείκτης συναγερμού: ανάβει μαζί με τον ηχητικό 

συναγερμό για να υποδείξει το πρόβλημα ενός 

μηχανήματος. 

III. Δείκτης πτώσης τάσης: ανάβει ταυτόχρονα με τον 

ηχητικό συναγερμό για να υποδείξει ότι έχει συμβεί 

πτώση της τάσης. 

IV. APGAR κουμπί 

V. Κουμπί υπενθύμισης: ιστορικό της καμπύλης. 

VI. Κουμπί Εξόδου 

VII. On/OffKουμπί  Λειτουργίας της λάμπας 

VIII. On/Off Κουμπί Νυχτερινού Φωτός 

IX. Λάμπα Θεραπείας Ικτέρου. 

X. Το κουμπί ρύθμισης του τύπου,  θερμοκρασίας του 

δέρματος  

XI. Το κουμπί ρύθμισης της χειροκίνητης χρήσης 

XII. Το κουμπί ρύθμισης του τύπου θερμοκρασίας του 

στρώματος 

XIII. Κουμπί επιβεβαίωσης για την παρούσα λειτουργία. 

XIV. Κουμπί για την μείωση της ρύθμισης: η ρύθμιση 

μείωσης μπορεί να ρυθμιστεί  αν αυτό το κουμπί 

πατηθεί συνεχόμενα. 

XV. Κουμπί για την αύξηση της ρύθμισης: αύξηση της 

ρύθμισης μπορεί να γίνει πατώντας αυτό το κουμπί 

ΝΑΙ 
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συνεχόμενα. 

XVI. Κουμπί επανεκκίνησης 

7. Να σημαίνουν πολλαπλοί συναγερμοί αυτοελεγχόμενοι σε ορατή 

και αφανή κατάσταση, η κλίση του κρεβατιού να μπορεί να 

προσαρμοστεί βηματικά, το ύψος του κρεβατιού να μπορεί να 

ρυθμιστεί ηλεκτρονικά.  

ΝΑΙ 

  

8. Να μπορεί να αποθηκεύει πληροφορίες για την αλλαγή της 

θερμοκρασίας του σώματος και την θερμοκρασία του κρεβατιού.  
ΝΑΙ   

9. Να είναι εξοπλισμένη με φωτεινό σύστημα σποτ παρατήρησης 

και απαλό νυχτερινό φως.  
ΝΑΙ   

10. Να έχει θάλαμο με ράφια και μοχλό αναρρόφησης.  ΝΑΙ   

11. Τα γυάλινα τοιχώματα να είναι στρογγυλοποιημένα να 

στρέφονται προς τα κάτω  με ελαστικότητα και το ύψος του 

κρεβατιού να μπορεί να ρυθμιστεί ηλεκτρικά. 

ΝΑΙ 
  

12. Να διαθέτει μεγάλο και ευρύχωρο στρώμα το οποίο να είναι 

φτιαγμένο από μαλακό  κολλοειδές υλικό σιλικόνης και να μπορεί 

να ελέγξει την ζέστη και την θερμοκρασία.  

ΝΑΙ 
  

13. Τα συρτάρια να μπορούν να ανοίξουν ελεύθερα με έναν δίσκο 

όπου να δύνανται οι χρήστες να τοποθετούν μικρά αντικείμενα. 
ΝΑΙ   

14. Ο ακτινοβολέας να μπορεί να γυρίζει ελεύθερα σε κωνική γωνία 

και η ακτινοβολούμενη θερμότητα να μπορεί πάντα να εστιάζει 

στο στρώμα. 

ΝΑΙ 
  

15. Ο Ακτινοβολέας με την ύψιστη λειτουργία να διαθέτει:  

a) Λάμπες φωτοθεραπείας ίκτερου με LED φωτισμό, με 

υψηλή ακτινοβολία και καλό αποτέλεσμα.  

b) Υπέρυθρες κεραμικές λάμπες θέρμανσης με ομοιόμορφη 

κατανομή σε όλη την επιφάνεια του κρεβατιού.  

c) Φως παρατήρησης και απαλό νυχτερινό φως. 

ΝΑΙ 

  

16. Ελεγκτής θερμότητας να διαθέτει LCD οθόνη που να μπορεί να 

χειριστεί τρία είδη ενδείξεων όπως η θερμοκρασία του δέρματος 

1 και 2 και να ελέγχει: 

a) θερμοκρασία του δωματίου. 

b) Ένταση θερμότητας.  

c) Χρόνο λειτουργίας της συσκευής.  

d) Χρόνο θεραπείας του ικτέρου και  

e) Ένδειξη διαφορετικών ειδών λειτουργικής κατάστασης.  

ΝΑΙ 

  

17. Να διαθέτει κατ’ελάχιστο τα εξής χαρακτηριστικά: 

a) Διαβάθμιση ελέγχου θερμοκρασίας σώματος, 32C - 37C. 

b) Διαβάθμιση ελέγχου θερμοκρασίας ατμόσφαιρας, 35C - 38C. 

c) Ακρίβεια ένδειξης της θερμοκρασίας, ≤0,3C. 

d) Ομοιομορφία θερμοκρασίας στρώματος, ≤0,2C. 

e) Ρύθμιση της γωνίας ακτινοβολέα(κωνική γωνία), ≥60. 

f) Ρύθμιση κλίσης του κρεβατιού σε ≥±12
0
. 

ΝΑΙ 

  

18. Να διαθέτει πολλαπλούς αυτοελέγχους λειτουργίας συναγερμών, 

όπως: 

a) Συναγερμός απόκλισης θερμοκρασίας στρώματος, 

απόκλιση μεταξύ της μετρημένης θερμοκρασίας και 

της τοποθετημένης  θερμοκρασίας 1C 

b) Συναγερμός υπερθέρμανσης του στρώματος, απόκλιση 

θέρμανσης στρώματος 39C. 

ΝΑΙ 
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c) Συναγερμός ένδειξης λάθους του στρώματος,  κλειστό 

κύκλωμα ένδειξης στρώματος, άμεση απόκλιση 

d) Συναγερμός απόκλισης θερμοκρασίας σώματος, με 

απόκλιση μεταξύ της μετρημένης θερμοκρασίας και 

της τοποθετημένης  θερμοκρασίας 1C 

e) Συναγερμός ένδειξης σώματος, δεν είναι εισαγμένος ο 

δείκτης σώματος, κλειστό κύκλωμα, ανοικτό κύκλωμα 

ή έξω από το στρώμα. 

f) Συναγερμός υπερθέρμανσης θερμοκρασίας σώματος, 

απόκλιση θερμοκρασίας σώματος 39C 

g) Συναγερμός πτώσης ρεύματος, ενεργοποιείται αν η 

τάση πέσει ή το καλώδιο του ρεύματος δεν είναι 

συνδεδεμένο όταν ανοίγει η μονάδα 

h) Συναγερμός χαμηλής τάσης της μπαταρίας, απόθεμα 

μπαταρίας μικρότερο από την επιτρεπόμενη τιμή. 

i) Άλλοι συναγερμοί λειτουργιών του συστήματος. 

19. Να συνοδεύεται με τα παρακάτωstandard εξαρτήματα : 

A) Θερμαντικό Σώμα, Πίνακα Ελέγχου Θερμοκρασίας, έναν 

αισθητήρα Δέρματος και ένα  αισθητήρα Θερμοκρασίας, 

Πίνακα Ελέγχου κρεβατιού, κολλοειδές στρώμα (σιλικόνης), 

μεταβλητό σταντ, συρτάρια, μοχλό αναρρόφησης, (I.V.Πόλος), 

Ράφια, Καλώδιο ρεύματος.  

B)Αναρρόφηση(για βρόγχους νεογνών), ασκό ανάνηψης(ambou) 

νεογνών και ροόμετρο Ο2. 

ΝΑΙ 

  

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ   

1. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών τουλάχιστον με 

πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών χωρίς καμία οικονομική 

επιβάρυνση για το νοσοκομείο. 

ΝΑΙ 
  

2. Να δοθεί το ετήσιο κόστος πλήρους συμβολαίου συντήρησης και 

επισκευής, συμπεριλαμβανομένων εργασίας - ανταλλακτικών και 

τυχόν αναλωσίμων συντήρησης, για τα επόμενα έτη μετά τη λήξη 

της εγγύησης καλής λειτουργίας έως και την συμπλήρωση 

δεκαετίας.  

ΝΑΙ 

  

3. Στην προσφορά να αναφέρεται με σαφήνεια αν στην 

προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται τμήματα, τα οποία στα 

prospectus χαρακτηρίζονται ως option. 

ΝΑΙ 
  

4. Θα πρέπει απαραίτητανα υπάρχουν τα παρακάτω: 

α. Αναλυτική τεχνική περιγραφή των δυνατοτήτων του μηχανήματος. 

β. Αναλυτική τεχνική περιγραφή του μηχανήματος όπως προσφέρεται. 

γ. ORIGINAL PROSPECTUS τουκατασκευαστή. 

δ. Φύλλο συμμόρφωσης, στο οποίο θα απαντώνται με κάθε 

λεπτομέρεια και με την σειρά που αναφέρονται όλα τα αιτήματα 

των τεχνικών μας προδιαγραφών. Να υπάρχουν παραπομπές σε 

φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου προς απόδειξη των 

ζητουμένων στοιχείων, όπου θα εμπεριέχονται τα στοιχεία αυτά με 

την αντίστοιχη επισήμανση. 

ε. Πιστοποιητικό από κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

οργανισμό, ότι ο κατασκευαστής τηρεί σύστημα διασφάλισης 

ποιότητας που ικανοποιεί τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας 

93/42 της Ε.Ο.Κ. (ISO 13485:2016). 

στ. Πιστοποιητικό από κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

οργανισμό, ότι το προσφερόμενο είδος μπορεί να φέρει την 

σήμανση CE, κατά τα οριζόμενα στην οδηγία 93/42/Ε.Ο.Κ. 

ζ. Πιστοποιητικό ότι ο προμηθευτής τηρεί σύστημα διασφάλισης 

ποιότητας που ικανοποιεί τις απαιτήσεις της οδηγίας 93/42 της 

ΝΑΙ 
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Ε.Ο.Κ. (οπωσδήποτε ISO13485 με πεδία πιστοποίησης την εμπορία 

και τεχνική υποστήριξη ). 

η. Πιστοποιητικό από κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

οργανισμό συμμόρφωσης με την Υπ.Απ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 1348/07-01-

2004 «Σύστημα ποιότητας των εταιριών διακίνησης 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων». 

θ. Δήλωση για τεχνική υποστήριξη και επάρκεια ανταλλακτικών και 

αναλωσίμωνγια τουλάχιστον 10 χρόνια. 

Παράδοση – Παραλαβή 

Θα συνοδεύεται από κάθε τι απαραίτητο και θα παραδοθεί με ευθύνη 

και έξοδα του προμηθευτή σε πλήρη και κανονική λειτουργία μετά από 

επίδειξη στους χρήστες. 

Θα παραδοθούν στο ΤΒΤ εγχειρίδιο χρήσης στην ελληνική και αγγλική 

γλώσσα και επίσημο εγχειρίδιο συντήρησης του κατασκευαστικού οίκου 

στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα. Τα ανωτέρω εγχειρίδια επίσης να 

δοθούν και σε ηλεκτρονική μορφή. 

ΝΑΙ 
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9. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ 12 ΚΑΝΑΛΙΩΝ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, ελεγχόμενος εξ’ ολοκλήρου 

από μικροϋπολογιστές 
ΝΑΙ   

2. Να διαθέτει αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία ΝΑΙ   

3. Να λειτουργεί με ρεύμα 220 V / 50 Hz και με 

επαναφορτιζόμενες μπαταρίες διάρκειας 30 λεπτών περίπου. 
ΝΑΙ   

4. Αντίσταση εισόδου 50MΩ .Εύρος συχνοτήτων 0,05 - 150 Hz 

και ρυθμός δειγματοληψίας στην είσοδο μεγαλύτερος των 

6000 δειγμάτων ανά δευτερόλεπτο. 

ΝΑΙ 
  

5. Να διαθέτει καταγραφικό θερμικών κεφαλών 12 καναλίων και 

να καταγράφει σε χαρτί πλάτους 200 mm τουλάχιστον. 

Δυνατότητα εκτύπωσης σε 6 και 12κανάλια. 

ΝΑΙ 
  

6. Ταχύτητες καταγραφής  5-10 - 12,5 - 25 & 50 mm/sec. ΝΑΙ   

7. Ευαισθησία 5 - 10 - 20 mm/mV ΝΑΙ   

8. Να διαθέτει κύκλωμα ανίχνευσης βηματοδότη ΝΑΙ   

9. Να διαθέτει φίλτρα για το μυϊκό τρόμο 25/35 Hz. Επίσης να 

διαθέτει ACFilter 50/60Hz 
ΝΑΙ   

10. Να διαθέτει στον standard εξοπλισμό πρόγραμμα διάγνωσης 

ενηλίκων και παίδων καθώς και πρόγραμμα μετρήσεων 

καρδιολογικών παραμέτρων 

ΝΑΙ 
  

11. Να διαθέτει έγχρωμη LCD οθόνη 7’’ τουλάχιστον και να 

απεικονίζονται και οι δώδεκα απαγωγές ταυτόχρονα. 
ΝΑΙ   

12. Να διαθέτει αδιάβροχο στεγανό αλφαριθμητικό 

πληκτρολόγιο. 
ΝΑΙ   

13. Να έχει δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης με 

Η/Υ(wirelessLAN) 
ΝΑΙ   

14. Να αποθηκεύονται  σε εσωτερική μνήμη τουλάχιστον 300 

ΗΚΓφήματα  και περισσότερα σε SD κάρτα. 
ΝΑΙ   

15. Να διαθέτει πρόγραμμα ανίχνευσης αρρυθμιών με αυτόματη 

επιμήκυνση του χρόνου καταγραφής κατά την λήψη 

ΗΚΓραφήματος ηρεμίας. 

ΝΑΙ 
  

16. Βάρος όχι μεγαλύτερο των 5 Kg. ΝΑΙ   

17. Να συνοδεύεται με τροχήλατο βαριάς κατασκευής 

νοσοκομειακής χρήσης με συρτάρι, ράφια και αντιστατικούς 

τροχούς άνω των Φ100 με σύστημα πέδησης, αρθρωτό 

βραχίονα προστασίας και στήριξης του καλωδίου ασθενούς 

και ότι παρελκόμενα χρειάζεται για την πλήρη λειτουργία 

του(καλώδιο τροφοδοσίας, μπαταρία, δεκαπολικό καλώδιο 

ασθενούς, κλπ.). 

ΝΑΙ 

  

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ    

1. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών τουλάχιστον 

με πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών χωρίς καμία οικονομική 

επιβάρυνση για το νοσοκομείο. 

ΝΑΙ 
  

2. Θα πρέπει απαραίτητα να υπάρχουν τα παρακάτω: 

α. Πιστοποιητικό από κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

οργανισμό, ότι ο  κατασκευαστής τηρεί σύστημα διασφάλισης 

ποιότητας που ικανοποιεί τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας 

ΝΑΙ 
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93/42 της Ε.Ο.Κ. (ISO 13485). 

β. Πιστοποιητικό από κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

οργανισμό, ότι το προσφερόμενο είδος μπορεί να φέρει την 

σήμανση CE, κατά τα οριζόμενα στην οδηγία 93/42/Ε.Ο.Κ. 

γ. Πιστοποιητικό ότι ο προμηθευτής τηρεί σύστημα διασφάλισης 

ποιότητας που ικανοποιεί τις απαιτήσεις της οδηγίας 93/42 

της Ε.Ο.Κ. (οπωσδήποτε ISO13485 με πεδία πιστοποίησης την 

εμπορία και τεχνική υποστήριξη ). 

δ. Πιστοποιητικό από κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

οργανισμό συμμόρφωσης με την Υπ.Απ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 

1348/07-01-2004 «Σύστημα ποιότητας των εταιριών 

διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων». 

ε. Δήλωση για τεχνική υποστήριξη και επάρκεια ανταλλακτικών 

και αναλωσίμων για τουλάχιστον 10 χρόνια. 
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10. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Να είναι σύγχρονης διφασικής τεχνολογίας, 

κατάλληλος για εσωτερική, εξωτερική (σύγχρονη – 

ασύγχρονη) και  ημιαυτόματη απινίδωση. Να έχει 

βάρος μικρότερο των 7 Kg και να λειτουργεί σε 

θερμοκρασίες 0 - 45° C. 

ΝΑΙ 

  

2. Να έχει ενέργεια εξόδου από 2 έως 250 Joules 

τουλάχιστον σε 13 βήματα περίπου για εξωτερική 

απινίδωση, με χρόνο φόρτισης στην μέγιστη ενέργεια 5 

sec με ρεύμα και μπαταρία. 

ΝΑΙ 

  

3. Να έχει την δυνατότητα 80 απινιδώσεων στην μέγιστη 

ενέργεια με την μπαταρία και 2,5 ωρών monitoring. Ο 

χρόνος φόρτισης της μπαταρίας από το ρεύμα να μην 

υπερβαίνει τις 3 ώρες. 

ΝΑΙ 

  

4. Να διαθέτει σύστημα ελέγχου της στάθμης της 

μπαταρίας του καθώς και του πυκνωτή. 
ΝΑΙ   

5. Να συνοδεύεται από Paddles παίδων και ενηλίκων. ΝΑΙ   

6. Να έχει την δυνατότητα αποθήκευσης τουλάχιστον 60 

επεισοδίων απινίδωσης σε ειδική μνήμη, όπου θα 

καταγράφονται το ΗΚΓράφημα προ και μετά την 

απινίδωση. 

ΝΑΙ 

  

7. Να διαθέτει ημιαυτόματη εξωτερική απινίδωση (AED) 

με φωνητικά και οπτικά μηνύματα καθοδήγησης του 

χειριστή μέσω αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων.  

ΝΑΙ 
  

8. Το πλάτος του παλμού της διφασικής κυμματομορφής 

να μεταβάλλεται ανάλογα της αντίστασης του 

ασθενούς. 

ΝΑΙ 
  

9. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη τουλάχιστον 6", τριών 

καναλιών, για την παρακολούθηση του ΗΚΓραφήματος, 

πληθυσμογραφήματος. Επίσης στην οθόνη να 

απεικονίζονται και ψηφιακές τιμές όπως ο καρδιακός 

ρυθμός, η ενέργεια, κ.λπ. 

ΝΑΙ 

  

10. Να έχει οπτικοακουστικό συναγερμό με ρυθμιζόμενα 

όρια. 
ΝΑΙ   

11. Να διαθέτει καταγραφικό δύο καναλιών, σύγχρονης 

τεχνολογίας για την καταγραφή του ΗΚΓραφήματος, 

στοιχείων απινίδωσης, trend του καρδιακού ρυθμού. 

ΝΑΙ 
  

12. Να καταγράφει την επιλεχθείσα ενέργεια, την 

παραληφθείσα ενέργεια και την διαθωρακική 

αντίσταση του ασθενούς. 

ΝΑΙ 
  

13. Καταγραφικό με ταχύτητες καταγραφής 25-50mm/sec. ΝΑΙ   

14. Να διαθέτει Βηματοδότη ο οποίος: 

α) να εκτελεί αναίμακτη διαθωρακική βηματοδότηση 

με ρυθμό ρυθμιζόμενο 40  - 180 ppm, 

β) να διαθέτει ενέργεια εξόδου 8 - 200 mA, 

γ) να διαθέτει demand και fixed τρόπο βηματοδότησης. 

ΝΑΙ 

  

15. Να διαθέτει σύστημα ελέγχου της στάθμης των 

συσσωρευτών καθώς και του πυκνωτή. 
ΝΑΙ   

16. Να μπορεί να δεχθεί  ενισχυτή SpO2 για μέτρηση 

οξυμετρίας με αισθητήρα δακτύλου. 
ΝΑΙ   
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17. Επίσης να έχει τη δυνατότητα μέτρησης καπνογραφίας 

και σε μη διασωληνομένους ασθενείς.  
ΝΑΙ 

  

18. Να συνοδεύεται με την κατάλληλη τροχήλατη βάση 

μεταφοράς, του ίδιου κατασκευαστικού οίκου. ΝΑΙ 
  

19. Να συνοδεύεται με όλα τα εξαρτήματα που 

απαιτούνται για την πλήρη λειτουργία του όπως 

προσφέρεται.    

ΝΑΙ 
  

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ    

1. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών 

τουλάχιστον με πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών χωρίς καμία 

οικονομική επιβάρυνση για το νοσοκομείο. 

ΝΑΙ 
  

2. Θα πρέπει απαραίτητα να υπάρχουν τα παρακάτω: 

α. Πιστοποιητικό από κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση οργανισμό, ότι ο  κατασκευαστής τηρεί 

σύστημα διασφάλισης ποιότητας που ικανοποιεί τις 

βασικές απαιτήσεις της οδηγίας 93/42 της Ε.Ο.Κ. (ISO 

13485). 

β. Πιστοποιητικό από κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση οργανισμό, ότι το προσφερόμενο είδος μπορεί 

να φέρει την σήμανση CE, κατά τα οριζόμενα στην 

οδηγία 93/42/Ε.Ο.Κ. 

γ. Πιστοποιητικό ότι ο προμηθευτής τηρεί σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας που ικανοποιεί τις 

απαιτήσεις της οδηγίας 93/42 της Ε.Ο.Κ. 

(οπωσδήποτε ISO13485 με πεδία πιστοποίησης την 

εμπορία και τεχνική υποστήριξη ). 

δ. Πιστοποιητικό από κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση οργανισμό συμμόρφωσης με την Υπ.Απ. 

ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 1348/07-01-2004 «Σύστημα ποιότητας 

των εταιριών διακίνησης ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων». 

ε. Δήλωση για τεχνική υποστήριξη και επάρκεια 

ανταλλακτικών και αναλωσίμων για τουλάχιστον 10 

χρόνια. 

ΝΑΙ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ 
COVID-19 ΣΤΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€) 

ΦΠΑ 
(…%) (€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗΜΕ ΦΠΑ (€) 

       

       

       

ΣΥΝΟΛΟ    

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Είδος προς Συντήρηση 

ΤΙΜΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 1ΟΥ ΕΤΟΥΣ 

ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

ΕΓΓΥΗΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 

(Για όσα έτη, μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης, 

απαιτούνται για την συμπλήρωση 10ετίας από την 

οριστική παραλαβή του είδους) 

   

   

   

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ/Ημερομηνία 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας ……………………………………………………….. 

Κατάστημα               ……………………………………………………….. 

Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ FAX) …………    

Ημερομηνία έκδοσης………………….. 

 

Προς: (Αναγράφεται η υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται) 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ………………………………….. ΕΥΡΩ …………………………… 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του 

ποσού των ΕΥΡΩ ………………………………..υπέρ της εταιρείας ……………………….…με Α.Φ.Μ…………………….και 

Δ/νση ………………………………………………………. για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό της 

……………………………………… με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την                          για την 

προμήθεια ……………………………………………. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ……./…………….. Δ/ξή σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες  

υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη την δήλωσή σας, ολικά ή 

μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας σας 

με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………………………………………………… 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 

καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.  





 

Σελίδα 84 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας ……………………………………………………….. 

Κατάστημα               ……………………………………………………….. 

Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ FAX) …………        

Ημερομηνία έκδοσης………………….. 

 

Προς: (Αναγράφεται η υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται)  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ……………..….…… ΕΥΡΩ ………….… 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα 

και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ΕΥΡΩ……….. (και ολογράφως)………………………… στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωση μας, υπέρ 

της εταιρείας………………………………………………………….με Α.Φ.Μ…………………… 

Δ/νση …………………………………………………………………… για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με 

αριθμό ………………...σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την ανάθεση ……………………………… (αρ. διακ/ξης 

……./………) προς κάλυψη αναγκών του …………………..…….. και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5 % της 

συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας …………..… ΕΥΡΩ αυτής.  

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά 

χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 

μέσα σε  πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου.  

- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ΄ εμάς, 

οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.  

- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 

καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Ονομασία Τράπεζας ……………………………………………………….. 

Κατάστημα               ……………………………………………………….. 

Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ FAX) …………         

Ημερομηνία έκδοσης………………….. 

Προς: (Αναγράφεται η υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται) 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΘΕΝΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ…………... ΣΥΜΒΑΣΗ, 

ΕΙΔΩΝ,  ΓΙΑ………….. ΕΥΡΩ 

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

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας …………… Οδός …………. 

Αριθμός….Τ.Κ. ……] ή 

[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών 

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

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

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

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 

υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας], 

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή λειτουργία των παραδοθέντων της σύμβασης 

με αριθμό................... που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρεία για την προμήθεια «…………….» (αρ. 

Διακήρυξης ………..) προς κάλυψη αναγκών του …………………………………… και το οποίο ποσόν καλύπτει το 2% 

της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας εκ ……………….. ΕΥΡΩ αυτής. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 

καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 

το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα: ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τρεις (3) μήνες του συμβατικού χρόνου καλής λειτουργίας, ήτοι …….. έτη 

και τρεις (3) μήνες). 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

Σημείωση για την Τράπεζα: 

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

Ν.Π.Δ.Δ., συνοψίζοντας και το ποσό της παρούσης, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυητικών που έχει 

καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ – Σχέδιο Σύμβασης 

 

 

 
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ’ αριθμ. ……/20.. 

 

 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ 

 

& 

 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ   «………………………..» 

 

Για «…………………………..» 

 

Συμβατικού Τιμήματος  ………….€ πλέον Φ.Π.Α 24% ήτοι ……………€  

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%. 
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. …………/…………. 

 

Στη Λαμία σήμερα την  …/…/……ημέρα …………………, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 

 

Αφενός 

Το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας που εδρεύει στη Λαμία, Τ.Κ. 35 100, εκπροσωπείται νόμιμα από τον 

κ.……………… ……………………, Διοικητή του Νοσοκομείου και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα 

σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» 

και αφετέρου 

Η εταιρεία με την επωνυμία «……………………………………..» (δ.τ. «……………………..») που εδρεύει στην 

……………., επί της οδού ……………….., Τ.Κ: …………, Τηλ: ………………., Fax: …………., έχει Α.Φ.Μ.: …………., 

υπάγεται στη Δ.Ο.Υ.: ……………, εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. ……… ………………. και στο εξής θα 

αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Προμηθευτής», 

 

Λαμβάνοντας υπόψη : 

 

1. Την υπ. αριθ. ……/………. Διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής για την προμήθεια εξοπλισμού για την 

ανάπτυξη νέων κλινικών COVID-19 στο ΓΝ Λαμίας και την ενίσχυση υφιστάμενων τμημάτων του 

(Υποέργο 1), στο πλαίσιο της Πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη νέων κλινικών 

COVID-19 στο ΓΝ Λαμίας και την ενίσχυση υφιστάμενων τμημάτων του για την αντιμετώπιση 

περιστατικών του COVID-19» (κωδικός ΟΠΣ: 5076427) του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020. 

2. Την με αριθ. ……/……. προσφορά του Προμηθευτή, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού 

της προαναφερόμενης διακήρυξης. 

3. Την υπ. αριθ. ……/…-…-…….. απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το 

αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης, στον Προμηθευτή. 

 

συμφωνήθηκαν και αποδέχθηκαν τα παρακάτω: 

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 

Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο Προμηθευτής με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα 

πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) 

ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν και αυτός 

με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό. 

Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Υπηρεσίας  στον Προμηθευτή σχετικά με την υλοποίηση 

της Προμήθειας. 

Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό 

που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και 

των τηλεομοιοτυπιών. 

Προμήθεια: Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού  

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

Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα. 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ): Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που 

ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των 

όρων της σύμβασης της προμήθειας και την παραλαβή της προμήθειας. 

Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά έργα, προϊόντα και υπηρεσίες που ο Προμηθευτής  θα παραδώσει 

ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση. 
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Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να 

υπολογίζονται από την ίδια την ημέρα της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως 

αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η 

προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού 

διαστήματος. 

Προσφορά: η με αριθ. ……/…….προσφορά του Προμηθευτή προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την 

εκτέλεση των  Υπηρεσιών , όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί. 

Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Προμηθευτή, καθώς και 

όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α) τη 

Σύμβαση, β) τη Διακήρυξη, γ) την Προσφορά του Προμηθευτή. 

Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της Προμήθειας. 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Προμηθευτής αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που 

αναφέρεται στο άρθρο 7 της παρούσας, την υλοποίηση της προμήθειας εξοπλισμού. 

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’  αριθ. ………/……….τεχνοοικονομική προσφορά του 

Προμηθευτή, σε συνδυασμό με τους όρους της υπ’ αρ.………/……..Διακήρυξης και την υπ’ αριθ. …………/…-

…-…… απόφαση κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Συγκεκριμένα η προμήθεια περιλαμβάνει τα κάτωθι είδη εξοπλισμού: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Ποσότητα(Τεμάχια) 
Τιμή 

Μονάδας 
πλέον ΦΠΑ 

Συνολική 
Τιμή 

πλέον 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
…% 

Συνολική 
Τιμή με 

ΦΠΑ 

       

       

ΣΥΝΟΛΟ   
 
 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΤΜΗΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Η προμήθεια θα υλοποιηθεί όπως ορίζεται στην τεχνική προσφορά του Προμηθευτή και σύμφωνα με τους 

όρους της Διακήρυξης.   

 

ΑΡΘΡΟ 4.ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ –ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

4.1 H παραλαβή του εξοπλισμού γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 

συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16  σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και την παρούσα σύμβαση. Κατά την διαδικασία παραλαβής του 

εξοπλισμού  διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και 
ο Προμηθευτής.Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον Προμηθευτή. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 

οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του 

άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 

υποχρεωτικά και στον Προμηθευτή. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 

ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 

επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του Προμηθευτή ή 
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αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε 

περίπτωση τον Προμηθευτή. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  

διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 

εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 

την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 

στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο Προμηθευτής δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 

αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης. 

4.2  Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα 

στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 

επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 

συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο 

σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία 

που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η 

αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου 

να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του Προμηθευτή. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του Προμηθευτή, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 

τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 

χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 

προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 

πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την 

ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 

πρωτοκόλλων. 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Η συνολική διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται για χρονικό διάστημα …….. (….) μηνών, ήτοι από 
……. έως ……... Το Νοσοκομείο δύναται να λύει τη σύμβαση οποτεδήποτε και πριν τη λήξη της ισχύος της, 

εφόσον έχει υπογράφει σύμβαση προμήθειας για τα ίδια είδη  ή ρυθμιστεί διαφορετικά από την ΕΠΥ ή 

την 1Η Υ.ΠΕ. χωρίς οιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλης αξίωσης από τον προμηθευτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Σε περίπτωση που οι προμήθειες παραδοθούν από υπαιτιότητα του Προμηθευτή μετά τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης 

που χορηγήθηκε, επιβάλλονται οι κυρώσεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 207. 

 

ΑΡΘΡΟ 7.  ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Προμηθευτή ανέρχεται στο ποσό των 

………………..ευρώ (……..€), πλέον Φ.Π.Α, ήτοι συνολικά………………………….ευρώ (………….€). Ο Προμηθευτής  

αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και 

εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε 

πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων 

καθώς και οι δαπάνες του Προμηθευτή για την εκτέλεση  της προμήθειας, χωρίς καμία περαιτέρω 

επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. 
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Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε 

ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ο Προμηθευτής επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 

(Ν. 2238/94, ΦΕΚ 151 / Α / 94, όπως εκάστοτε ισχύει). 

Στην αμοιβή του προμηθευτή,  χωρίς Φ. Π. Α, περιλαμβάνονται οι  υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, ως και 

κάθε άλλη επιβάρυνση. 

Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και δεν 

υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης του Υπηρεσίας. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή 
οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Προμηθευτή ή τρίτων. 

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Προμηθευτής  κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη με αριθμό 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της ………………. ποσού ……………….Ευρώ(………..€) (5%της 

συμφωνούμενης με την παρούσα αμοιβής του Προμηθευτή, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας), ισχύος 

μέχρι την επιστροφή της, η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της Διακήρυξης. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή όλων των ειδών, ύστερα από την έγγραφη εκκαθάριση των τυχόν 

απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και σύμφωνα με οριζόμενα στον Ν.4412/16. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη 

ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Προμηθευτή σε περίπτωση παράβασης 

κάποιου όρου της παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστημα τριών ημερών από την ειδοποίηση 

αυτής για επικείμενη κατάπτωση. 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Ο Προμηθευτής μετά την οριστική παραλαβή υποχρεούται να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας  

διάρκειας για δύο (2) έτη τουλάχιστον και τεχνικής υποστήριξης για δέκα (10) έτη τουλάχιστον, τόσο για 

τα επιμέρους τμήματα που απαρτίζουν τον προσφερόμενο εξοπλισμό, όσο και για το σύνολο του 

εξοπλισμού, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφέςκαι τα λοιπά τεύχη της σύμβασης, ποσού ……….. ευρώ 
(……€) , ήτοι σε ποσοστό 2% (δύο τοις εκατό) επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ και ο χρόνος ισχύος 

της πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τρεις (3) μήνες του συμβατικού χρόνου καλής 

λειτουργίας. 

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο Προμηθευτής ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 

αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει 

στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που 

περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Προμηθευτής θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με 
την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά 

με την εκτέλεση της προμήθειας.  

2. Ο Προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 

νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της 

σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται 

μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.  

3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Προμηθευτή, ο οποίος 

υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν 

την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα 

αποδεικτικά στοιχεία.  
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4. Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει τα συμβατικά είδη, 

σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις 

επιμέρους εργασίες, που αυτό περιλαμβάνει, διαθέτοντας άτομα με την απαιτούμενη εμπειρία, 

τεχνογνωσία και ικανότητα ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης.  

5. Ο Προμηθευτής εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν 

από την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο και σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από άτομα, που 

θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε 

περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς 
αποκατάστασή της.  

6. Ο Προμηθευτής θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που 

θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.  

7. Απαγορεύεται στον Προμηθευτή να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, 

που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.  

Ο Προμηθευτής  καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, συλλογικές συμβάσεις, που έχουν 

θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 11.ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Προμηθευτής θα αναλάβει 

την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε 

έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το 
σύνολο των υπηρεσιών  που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

Ειδικότερα: 

Ο Προμηθευτής δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους ασχολούνται 
άμεσα με την εκτέλεση της παρούσας Προμήθειας   και διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι αυτοί είναι σε πλήρη 

γνώση και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Ο Προμηθευτής μεταφέρει 

αυτές τις υποχρεώσεις και στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση της 

παρούσας προμήθειας. 

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα περιέλθουν σε 

γνώση του Προμηθευτή καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης της παρούσας υπηρεσίας, οι 

οποίες είναι εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση της υπηρεσίας αυτής. Ως 

εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν δεν 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοια. 

Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των πληροφοριακών 

στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που ασχολούνται με την προμήθεια, 

αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο Προμηθευτής 

υποχρεούται να ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για τα μέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση αυτή. 

Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται στον Προμηθευτή, η 

Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» 

και να αξιώσει πληρωμή και αποζημίωση για όλες τις άμεσες και έμμεσες, θετικές ή και αποθετικές ζημίες 

που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί καθώς επίσης και να προβεί στη λύση της Σύμβασης με υπαιτιότητα 

του Προμηθευτή, κηρύσσοντας τον έκπτωτο. 

Το πλήρες και αποκλειστικό περιουσιακό δικαίωμα επί του λογισμικού εφαρμογών που ο Προμηθευτής 

θα κατασκευάσει εξ’ αρχής σε εκτέλεση της Σύμβασης, μεταβιβάζεται επ’ αόριστον, στην Αναθέτουσα 
Αρχή για πλήρη και απόλυτη χρήση και εκμετάλλευση από αυτήν. 

Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χάρτες, διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, 

στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται 

ή καταρτίζεται από τον Προμηθευτή κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν 
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κατά κυριότητα στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Προμηθευτής , μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, 

παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Προμηθευτής μπορεί να κρατά 

αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς 

άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατά τα 

λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν.2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για οποιοδήποτε 

θέμα σχετικά με δικαιώματα επί του λογισμικού ή του εξοπλισμού, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να 

ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Προμηθευτή, ο οποίος 
υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του 

τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Προμηθευτής αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να 

καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης 

ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή 

αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου. 

 

ΑΡΘΡΟ 12. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο 

μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που 
εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα 

Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε 

που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται 

να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Προμηθευτή, διαφορετικά, με 

την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 13. ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της 

παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον Προμηθευτή  σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4412/2016 

άρθρο 133. Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η 

ημερομηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την ημερομηνία έναρξης της 

αναστολής ο  Προμηθευτής  απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των 
οποίων έχει ανασταλεί. 

Στη περίπτωση αυτή, ο Προμηθευτής πέραν της αμοιβής για την Προμήθεια, που έχει εκτελέσει μέχρι του 

χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός των 

παραγγελιών προϊόντων που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς 

παραληφθούν. 

Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Προμηθευτή  που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης της 

περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την 

ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου και η 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα. 

Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν. 

4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 14. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί (σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 202 του Ν. 

4412/2016)όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο των ειδών, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού 
τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και 

αυτοδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 15. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
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Ο Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η υπ’ αρ. ……/……..Διακήρυξη του σχετικού 

διαγωνισμού και η υπ’ αριθ. ………/………… κατατεθείσα προσφορά του Προμηθευτή αποτελούν 

συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής 

ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη: 

α) Η παρούσα σύμβαση 

β) Ο Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

γ) Η Διακήρυξη του διαγωνισμού 

δ) Η προσφορά του Προμηθευτή 

Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο 

προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ΄ όψη για την ερμηνεία των όρων της 

παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 16. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από την παρούσα σύμβαση, επιλύεται 

με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται η 

σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν 

από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της 

προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι όροι της υπ’ αριθ. …./…… διακήρυξης 

του διενεργηθέντος διαγωνισμού, καθώς και οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν 

κάθε φορά. Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων του 

Νοσοκομείου, που απορρέουν από τις συναφείς με τη σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της 

λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας. 

 

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε τρία πρωτότυπα, ένα (1) έλαβε ο Προμηθευτής και η  

δύο (2) η Αναθέτουσα Αρχή. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
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