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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

 

 Αναρτητέα στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., στη 

Διαύγεια και στο Site της 5ης 

Υγειονομικής Περιφέρειας 

 

 Λαμία      27-10 -2022    

 

5η Υγειονομική Περιφέρεια                                                                                           

Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 

 Αριθμ. Πρωτ.: Β/20786   

     

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

του Γ.Ν. Λαμίας για την «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ 

ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ Ν.Κ.Σ. ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» 

ενδεικτικού προϋπολογισμού 30.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α & 37.200,00€       

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής στο πλαίσιο του Π.Π.Υ.Υ 2022.,      

Τόπος 

Διαγωνισ

μού 

Τελική 

Ημερομηνία 

Υποβολής 

Προσφορών 

Χρόνος 

Διενέργειας 

Διαγωνισμού 

Κριτήριο 

Κατακύρωσης 

Συνολική 

Προϋπολογισθείσα 

Δαπάνη 

Γ.Ν. 

ΛΑΜΙΑΣ 

Ημερομηνία 

16-11- 2022 

Ημερομηνία                                                     

17-11-2022 

Η πλέον 

συμφέρουσα 

από   

οικονομική 

άποψη 

προσφορά 

αποκλειστικά 

μόνο βάσει 

τιμής. 

 

 30.000,00    χωρίς Φ.Π.Α & 

37.200,00€ 

συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 

 

Ημέρα 

 Τετάρτη 

 

Ημέρα 

Πέμπτη 

  

Ώρα 14:30 μμ 

 
Ώρα 11:00 π.μ. 

Έχοντας υπόψη: 

Α. Νομοθεσία  

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

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:. 

1. Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄247/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 

Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-
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2014)και εν συνεχεία με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ129/Α/17-10-

2015) και ισχύουν. 

2. του Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  

και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15 

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

4. του Ν.3329/2005 «Εθνικό σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  και λοιπές διατάξεις» 

(ΦΕΚ 81/Α/4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα, 

5.  του Ν.3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 134/Α/18-6-2007),  

6. 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” 

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

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

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

ορισμός των μελών τους με κλήρωση» 

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

10. 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», 

11. 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,  

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

στοιχεία”,  

13. του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

14. 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» 

15. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. {του ν.4497/2017,αρθ.107 (ΦΕΚ Α' 171/13-11-2017), του ν. 4605/2019,αρθ.43 (ΦΕΚ 

52/τ. Α'/1-4-2019), του ν.4608/2019, αρ.33 (ΦΕΚ 66/τ.Α’/25-04-2019),  του ν.4609/2019, αρθ.56 

(ΦΕΚ 67/τ.Α’/03-05-2019), & του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36/09-03-2021)  περί τροποποιήσεων 

του ν.4412/2016}. 

1. του άρθρου 235 Θέματα Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) του 

ν. 4410/2019 (Α’ 70).  

    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. 
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       Β. Τις Αποφάσεις – Έγγραφα  

16. Την αρ. Γ4β/Γ.Π. οικ. 64416/09-10-2020 (ΦΕΚ 856/τ. ΥΟΔΔ/14-10-2020) Υπουργική Απόφαση 

με την οποία ο  κ. Κολοκυθάς Ανδρέας του Ιωάννη ορίστηκε Διοικητής του  Ν.Π.Δ.Δ με την 

επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας  . 

17. Την υπ’ αριθμ. Γ4β/Γ.Π. οικ.81713 (ΦΕΚ 1061/τ. Τ.Ο.Δ.Δ/18-12-2020) Υπουργική Απόφαση 

Ορισμού μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, αρμοδιότητας 

5ης Υ.Πε. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και  την τροποποίηση – συμπλήρωση αυτής, με την 

υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π.: 16243 (ΦΕΚ 297/ τ.ΥΟΔΔ/15-04-2021) Υπουργική Απόφαση. 

18. Το αριθμ. πρωτ.Β/13927/19-07-2022  έγγραφο της υποδιεύθυνσης τεχνικού,  με θέμα 
«Αναβάθμιση δικτύου εγκαταστάσεων κλειστών δοχείων διαστολής του πέτρινου κτιρίου 

και Ν.Κ.Σ. του Γ.Ν.Λαμίας». 
19. Tο αριθμ. 24/16-09-2022 Θ.5Ο   ΑΔΑ:ΨΙ0Δ4690ΒΜ-ΑΔΣ Απόσπασμα Δ.Σ του Γ.Ν. Λαμίας  με το 

οποίο εγκρίθηκε η σκοπιμότητα & αναγκαιότητα  για την «Αναβάθμιση δικτύου 

εγκαταστάσεων κλειστών δοχείων διαστολής του πέτρινου κτιρίου και Ν.Κ.Σ. του Γ.Ν.Λαμίας». 

20.  Tο αριθμ. 24/16-09-2022 Θ.5Ο   ΑΔΑ:ΨΙ0Δ4690ΒΜ-ΑΔΣ Απόσπασμα Δ.Σ του Γ.Ν. Λαμίας  

«Έγκριση της 5ης τροποποίησης του Προγράμματος Προμηθειών  &Υπηρεσιών (Π.Π.Υ.Υ) έτους 

2022  για το Γ.Ν. Λαμίας» στο οποίο περιλαμβάνεται και η Υπηρεσία «Αναβάθμιση δικτύου 

εγκαταστάσεων κλειστών δοχείων διαστολής του πέτρινου κτιρίου και Ν.Κ.Σ. του Γ.Ν.Λαμίας» 

ενδεικτικού προϋπολογισμού 37.200,00€   συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α . 

21. Την αριθμ. πρωτ. B/19753/12-10-2022   Α.Δ.Α:ΩΑ6Φ4690ΒΜ-ΠΤΩ   ΑΔΑΜ: 22REQ011413619                        

Απόφαση  Ανάληψης υποχρέωσης, η οποία φέρει αριθμό καταχώρησης (α/α  2145) στο βιβλίο 

εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου ΚΑΕ: 1429.01. 

    

                                             ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

του Γ.Ν. Λαμίας για την Υπηρεσία  «Αναβάθμιση δικτύου εγκαταστάσεων κλειστών δοχείων 

διαστολής του πέτρινου κτιρίου και Ν.Κ.Σ. του Γ.Ν.Λαμίας»  (CPV: 43328100-9 ), ενδεικτικού 

προϋπολογισμού  30.000,00€    χωρίς Φ.Π.Α & 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  και  με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει 

τιμής στο πλαίσιο του Π.Π.Υ.Υ 2022  σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:  

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΧΩΡΙΣ  ΦΠΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24% 

Αναβάθμιση δικτύου 

εγκαταστάσεων κλειστών 

δοχείων διαστολής του 

πέτρινου κτιρίου και Ν.Κ.Σ. 

του Γ.Ν.Λαμίας 

Πλέον συμφέρουσα 

από  οικονομική 

άποψη προσφορά 

αποκλειστικά μόνο 

βάσει τιμής 

30.000,00€ 

 
37.000,00€ 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Γ.Ν Λαμίας στις  17-11-2022   ημέρα  Πέμπτη     και ώρα 11:00π.μ. 

από Αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης. 

1. Οι προσφορές θα αποστέλλονται, Ταχυδρομικώς στην Διεύθυνση, Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας 

Παπασιοπούλου Τέρμα, ΤΚ 35131 Λαμία, Τμήμα Πρωτοκόλλου, σε σφραγισμένο φάκελο. 

 Σημείωση: Οι προσφορές θα παραλαμβάνονται έως την   16-11-2022    ημέρα  Τετάρτη                   
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και ώρα 14:30μ.μ.  από το Τμήμα Πρωτοκόλλου ειδάλλως δεν θα γίνονται δεκτές. Για τις 

προσφορές αυτές η ημερομηνία υποβολής προκύπτει είτε από τη σφραγίδα του 

ταχυδρομείου είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφοράς. 

Προσφορές μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές. 

2. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Στον 

φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

 Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το Διαγωνισμό 

 Ο αριθμός της  πρόσκλησης  και ο τίτλος του διαγωνισμού 

 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

 Τα στοιχεία του συμμετέχοντος (τίτλος εταιρείας, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, 

τηλέφωνο,   e-mail) 

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και 

ειδικότερα τα εξής:  

 Τα δικαιολογητικά συμμετοχής, σε πρωτότυπη μορφή τοποθετούνται σε χωριστό 

σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».  

  Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σε πρωτότυπη μορφή, τοποθετούνται σε χωριστό 

σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».  

  Τα οικονομικά στοιχεία, σε πρωτότυπη μορφή, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο 

φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».  

Προσοχή: Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα 

φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.   

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

          Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά 

ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ 

εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται 

στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, 

στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και 

της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη 

διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της 

προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 

 Από τον προσφέροντα σημαίνονται 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 
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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. 

Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να καλεί τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να 

συμπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά συμμετοχής που έχουν υποβάλλει. Η πιο 

πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή 

πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη 

μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του 

φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και 

φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της 

σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις 

ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 1 του ν.4250/2014 (Α΄74), μεταφράσεων και λοιπών 

πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς 

από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο κανονιστικές πράξεις ή τα 

έγγραφα της σύμβασης.      

Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη 

αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της  πρόσκλησης, 

αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή 

δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 

Σχετικά με την επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 

του ν.4250/2014. 

Η κατάθεση προσφοράς τεκμαίρει την αποδοχή πλήρως και ανεπιφυλάκτως από τον 

προσφέροντα, όλων των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού, εφόσον 

δεν έχουν ασκηθεί σχετικές ενστάσεις κατά της παρούσας πρόσκλησης. 

    Δεν  απαιτείται η προσκόμιση αντιγράφων των προσφορών και των δικαιολογητικών 

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει, σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που 

επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’: Όροι πρόσκλησης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄:   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΕΙΔΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ -  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης  από το τμήμα Προμηθειών του Γ.Ν. 

Λαμίας κα  Κορομήλου Γαρυφαλλιά  (τηλ: 22313-56361), email: fkoromilou@hosplam.gr) & 

promithies@hosplam.gr & Φιλντίσης Ηλίας   Τηλ. 2231356801. 

 

                                                                                                 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΜΙΑΣ  

 

                                                                                                            ΑΝΔΡΕΑΣ   ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ  

 

mailto:vapostolou@hosplam.gr
mailto:promithies@hosplam.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΟΡΟΙ   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Αναθέτουσα Αρχή 

 
  Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας  

Ταχυδρομική διεύθυνση Παπασιοπούλου Τέρμα 

Πόλη Λαμία 

Ταχυδρομικός Κωδικός 35131 

Τηλέφωνο 2231356361- 2231356801  

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο promithies@hosplam.gr  fkoromilou@hosplam.gr  

Τίτλος προμήθειας/ CPV  

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με γραπτές σφραγισμένες 

προσφορές για την «Αναβάθμιση δικτύου εγκαταστάσεων 

κλειστών δοχείων διαστολής του πέτρινου κτιρίου και Ν.Κ.Σ. του 

Γ.Ν.Λαμίας»  (CPV: 43328100-9 )     σύμφωνα με τις Διατάξεις του 

Ν.4412/2016(άρθρο117)    

Προϋπολογισμός Δαπάνης 

πλέον  Φ.Π.Α 
 30.000,00€                           

Κριτήριο ανάθεσης 
Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο 

βάσει τιμής, στο πλαίσιο του Π.Π.Υ.Υ 2022. 

Χρηματοδότηση 
 ΚΑΕ    1429.01 

  Ανάληψη Υποχρέωσης : α/α  2145           

 

Τόπος Υποβολής 

Προσφορών 

Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας  

(Παπασιοπούλου τέρμα, Λαμία, ΤΚ 35131, Τμήμα Πρωτοκόλλου 

Χρόνος υποβολής 

Προσφορών  

Η διαδικασία  κατάθεσης προσφορών ξεκινά με την ανάρτηση της 

παρούσας πρόσκλησης. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην 

πρόσκληση πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη 

προσφορά μέχρι 16-11-2022 Ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 02:30μμ 

στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Προσφορές  που 

τυχόν υποβληθούν εκπρόθεσμα δεν θα γίνουν δεκτές.                                                                                                                

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών τηρείται απαρέγκλιτα.     

Δικαίωμα συμμετοχής Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη 

αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

εγκατεστημένα σε 

 κράτος-μέλος της Ένωσης 

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

 τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία 

mailto:promithies@hosplam.gr
mailto:fkoromilou@hosplam.gr
ΑΔΑ: 63ΒΕ4690ΒΜ-28Ψ
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Δημοσίων Συμβάσεων 

 τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες με την Ένωση. 

Τρόπος Υποβολής 

Προσφορών 

Σφραγισμένες προσφορές σε κλειστό  φάκελο στον  οποίο να 

αναγράφονται:  

 Ο τίτλος της πρόσκλησης 

 Τα στοιχεία της εταιρείας 

 Η Διευκρίνιση: «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ». 

Καταληκτική Ημερομηνία 

Υποβολής Προσφορών 
  16-11- 2022  και ώρα 14:30 μ.μ 

Ημερομηνία Διεξαγωγής 

Διαγωνισμού 
  17-11-2022  και ώρα 11:00 π.μ. 

Τόπος Διεξαγωγής 

Διαγωνισμού 
Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας - Τμήμα Προμηθειών 

Δημοσιότητα 

 ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 ΚΗΜΔΗΣ 

 site της 5ης ΥΠΕ http://civil.dypethessaly.gr/hospitals  

 site του ΓΝ Λαμίας http://hosplam.gr  

Χρόνος ισχύος προσφορών Εκατόν είκοσι (120) μέρες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1.     Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 

1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία 

υπογράφεται, μόνο από τον εκάστοτε εκπρόσωπο του 

οικονομικού φορέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 

79Α, του Ν. 4412/2016, όπου να δηλώνεται ότι: 

 Οι προσφέροντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους 

τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

  Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη 

γνώση.  

  Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι 

αληθή και ακριβή. 

  Οι προσφέροντες παραιτούνται από κάθε δικαίωμα 

αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση 

της 

 Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – 

ματαίωση του διαγωνισμού.  Η ισχύς της προσφοράς 

http://civil.dypethessaly.gr/hospitals
http://lamiahospital.gr/
ΑΔΑ: 63ΒΕ4690ΒΜ-28Ψ
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Τεχνική Προσφορά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

τους είναι  εκατόν είκοσι   (120) ημέρες. 

 Για: α) Τους Διαχειριστές στις περιπτώσεις που το 

νομικό πρόσωπο είναι Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης 

(ΕΠΕ) ή προσωπική εταιρεία (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ή Ιδιωτική 

Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), β) Τον διευθύνοντα 

σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς 

και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της 

διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, όταν το 

νομικό πρόσωπο είναι ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.), γ) Τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις των 

συνεταιρισμών, δ) Τον κατά περίπτωση νόμιμο 

εκπρόσωπο στις λοιπές περιπτώσεις νομικών 

προσώπων, δεν έχει εκδοθεί εις βάρος τους 

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα 

της παρ. 1 του αρ. 73 του Ν. 4412/16.   

 Κατά την ημερομηνία αποσφράγισης είναι ενήμεροι ως 

προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις 

τους. 

2.   Α) Φυσικά Πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά 

  Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια 

Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. 

         Β) Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά Αναλυτικό 

Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. 

του αρμόδιου κατά τόπους επιμελητηρίου.  

  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις 

και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή 

περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και 

προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά (τεχνικά χαρακτηριστικά, φυλλάδια, prospectus, 

εγγυήσεις, εμπειρία, κ.τ.λ..), βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 

καταλληλότητα της Προμήθειας, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, 

σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα Β’. 

Στην Τεχνική προσφορά να αναγράφεται η πλήρης περιγραφή των 

προσφερόμενων ειδών  βάση των Τεχνικών προδιαγραφών που 

αναφέρονται στο παράρτημα Β΄ Τεχνικές προδιαγραφές της 

οικείας πρόσκλησης.    

Για τα τεχνικά φυλλάδια- προσπέκτους δεν απαιτείται να είναι 

μεταφρασμένα στα ελληνικά ούτε και επικυρωμένα. 

ΑΔΑ: 63ΒΕ4690ΒΜ-28Ψ
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Οικονομική Προσφορά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δικαιολογητικά 

Κατακύρωσης  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς 

 Συμπληρώνεται  σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επί  

ποινή απορρίψεως. 

 Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται σε Euro.  

   Η προσφερόμενη τιμή δεν θα πρέπει να ξεπερνά την 

προϋπολογισθείσα δαπάνη  

 Η τιμές  αναφέρονται αναλυτικά για το σύνολο της  

Προμήθειας  χωρίς  Φ.Π.Α.  Για τη σύγκριση των 

προσφορών θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. 

 Αναφέρεται το ποσοστό Φ.Π.Α  των ειδών και η συνολική 

τιμή χωρίς Φ.Π.Α & με Φ.Π.Α.  

(Οι οικονομικές προσφορές τοποθετούνται μέσα στον 

κυρίως φάκελο, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την 

ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, επί ποινή 

απορρίψεως.) 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Με την υποβολή της προσφοράς, ο υποψήφιος ανάδοχος να 

αποδείξει τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 

2 του άρ. 73 και του αρ. 74 του Νόμου 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. Προς απόδειξη τούτου ο ανάδοχος θα 

πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω σχετικά δικαιολογητικά 

έγγραφα: 

 Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου τελευταίου τριμήνου. 

Η υποχρέωση προσκόμισης ποινικού μητρώου αφορά ιδίως: 

 (1) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), 

ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές  

(2) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

 (3) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου  

 Ασφαλιστική Ενημερότητα. 

Φορολογική Ενημερότητα. 

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης: 

Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται:  

 α) ισχύον καταστατικό αυτής, 

  β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού 

ΑΔΑ: 63ΒΕ4690ΒΜ-28Ψ
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(όπου υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης να κατατεθούν 

τα ΦΕΚ, διαφορετικά βεβαίωση του ΓΕΜΗ) και  

 γ) Φ.Ε.Κ. ή βεβαίωση του ΓΕΜΗ στο οποίο υπάρχει 

δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό 

Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης 

εταιρείας. ii. Για Ε.Π.Ε., Ι.ΚΕ. κωδικοποιημένο 

καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της 

Ε.Π.Ε. 

 Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) 

πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του 

τελευταίου ισχύοντος καταστατικού.  

Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να 

αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος 

και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων 

Σύμβουλος και τα μέλη Δ.Σ. της Α.Ε., και τα υπόλοιπα πρόσωπα 

που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το 

νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν 

αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη 

νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από 

την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές 

του. Επίσης, προσκομίζεται παραστατικό εκπροσώπησης, αν ο 

οικονομικός φορέας συμμετέχει με αντιπρόσωπό του. 

Ε Π Ι Σ Η Μ Α Ν ΣΗ: Οι οικονομικοί φορείς που θα συμμετάσχουν 

στην εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία  έχουν τη δυνατότητα να 

συμπεριλάβουν στον φάκελο  προσφοράς τους και   

σφραγισμένο υποφάκελο με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης   

που περιγράφονται παραπάνω. 

  

Γλώσσα Εγγράφων 

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 
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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.  

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. 

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.  

Νόμισμα Ευρώ (€) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διενέργεια Διαγωνισμού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η αποσφράγιση των προσφορών διενεργείται δημόσια από την 

αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού , παρουσία των προσφερόντων ή 

των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του, οι οποίοι 

λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και 

των στοιχείων που υπεβλήθηκαν από αυτούς την ημέρα 

διενέργειας του διαγωνισμού ή την επόμενη .  

2. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών 

συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών 

προσφορών θα γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση. Τα επιμέρους 

στάδια της διαδικασίας έχουν ως εξής: α) Αποσφραγίζεται ο 

κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών 

συμμετοχής- τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και 

σφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η 

τεχνική προσφορά, ανά φύλλο . β) Στη συνέχεια η Επιτροπή του 

Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής 

προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της 

σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών 

προσφορών που δε γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των 

τεχνικών προσφορών με βάση το σχετικό κριτήριο ανάθεσης των 

εγγράφων της σύμβασης. γ) Μετά την ολοκλήρωση της 

αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, 

αποσφραγίζονται οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά 

στοιχεία των προσφορών και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση 
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Προθεσμίες ολοκλήρωσης 

των σταδίων 

τιμών και κατάταξης. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 

αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι 

φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

επιστρέφονται. Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες 

προσφορές, δηλαδή προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή, η 

επιλογή του αναδόχου γίνεται με κλήρωση, σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 του άρθρου 90 του Ν.4412/2016. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις   

του Ν.4412/2016 από την Επιτροπή του Διαγωνισμού . Κατά τη 

διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους 

υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή 

δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία . 

Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από 

τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. Η Επιτροπή του 

Διαγωνισμού για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό και γνωμοδοτεί είτε για την  

κατακύρωση της ανάθεσης στον «προσωρινό ανάδοχο» είτε την 

ματαίωση των αποτελεσμάτων σύμφωνα με το άρθρο 106 του 

Ν.4412/2016 . 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών 

ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του 

Διαγωνισμού  και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο 

της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την 

κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.  

Επισημαίνεται ότι, η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και 

κατόπιν γνώμης της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού, 

μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη 

ή μικρότερη ποσότητα των παρεχόμενων  υπηρεσιών  από αυτή 

που καθορίζεται σε ποσοστό και ως εξής: εκατόν είκοσι τοις εκατό 

(120%) στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ογδόντα 

τοις εκατό (80%) στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. 

Η διαδικασία α) αποσφράγισης και αξιολόγησης των 

προσφορών και β) ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, 

ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού αποσφράγισης και 

αξιολόγησης από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας και 

αξιολόγησης, , με το οποίο προτείνει την κατακύρωση σε 

συγκεκριμένο ανάδοχο 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με μία 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής.   

Οι Επιτροπές που αναλαμβάνουν τη διεξαγωγή των 
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διαγωνιστικών διαδικασιών ολοκληρώνουν το έργο τους εντός 

των κάτωθι προθεσμιών: η αξιολόγηση των δικαιολογητικών 

συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός 

επτά (7) εργασίμων ημερών από την αποσφράγιση. β) Αν η 

ολοκλήρωση του ελέγχου δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω 

του μεγάλου αριθμού των προσφορών, ελέγχονται τουλάχιστον οι 

δέκα (10) πρώτες κατά σειρά υποβολής. Στην περίπτωση αυτή η 

διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες. γ) Η 

αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός 

δύο (2) εργάσιμων ημερών. ε) Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης ολοκληρώνεται σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες. στ) Η 

αξιολόγηση των ενστάσεων από την αρμόδια Επιτροπή 

ολοκληρώνεται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την 

κοινοποίηση σε αυτήν της ένστασης και την πλήρη πρόσβαση στα 

αρχεία του διαγωνισμού. Ειδικά στις περιπτώσεις ενστάσεων κατά 

διακήρυξης, η αξιολόγηση των ενστάσεων ολοκληρώνεται πριν 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

   Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή 

αποστέλλει σχετική ειδοποίηση στον προσφέρων του οποίου 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, να υποβάλλει εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών σε σφραγισμένο φάκελο τα 

«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης». (ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ 

ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ). Η διαδικασία ελέγχου των 

παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού της Επιτροπής του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση προς 

το αρμόδιο όργανο του Γ.Ν. Λαμίας , προς έγκριση.   

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

  Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών 

και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση 

κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης 

των πρακτικών   της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 

(περί αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής 

και της οικονομικής προσφοράς).    

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, σε όλους τους οικονομικούς 

φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από 

όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 

του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία 

αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της 

σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 

4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών,   

    Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον 
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συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις σωρευτικά: 

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους 

οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά,  

β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής 

προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης.   

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η 

αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο,   να προσέλθει για 

υπογραφή του συμφωνητικού,   Η σύμβαση θεωρείται 

συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης.   

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το 

ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, με την 

επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, 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. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την 

υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης 

ματαιώνεται.   

Προσφορά 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να δώσουν προσφορά για το σύνολο  

των υπηρεσιών ή  για κάθε Υπηρεσία  ξεχωριστά αλλά 

υποχρεωτικά για το σύνολο της κάθε Υπηρεσίας    

Οι εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

 Προσφορές που έχουν χρόνο ισχύος της προσφοράς μικρότερο 

από το ζητούμενο απορρίπτονται. 

 

 

 

Κριτήριο Κατακύρωσης 

 κριτήριο κατακύρωσης Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική 

άποψη Προσφορά Αποκλειστικά Βάσει της Τιμής. 

 Η συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α δεν μπορεί να 

υπερβεί τον προϋπολογισμό. 

 Προσφορές που αποκλίνουν και δεν συμφωνούν με τις τεχνικές 

προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης 

απορρίπτονται.  

Ενστάσεις 
Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 και τις 

τροποποιήσεις αυτού. 

Εγγυήσεις 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής   δεν απαιτείται- (άρθρο 72 

Ν.4412/2016). 

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του 

ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί 

της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης   χωρίς Φ.Π.Α. 
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Κρατήσεις-χρόνος πληρωμής 

Για την καταβολή της Αμοιβής των Αναδόχων απαιτείται η 

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.  

Ειδικότερα, η Αμοιβή καταβάλλεται εντός εξήντα (60) ημερών από 

τη χορήγηση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της προμήθειας και με 

την υποβολή του τιμολογίου πώλησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο Ν. 4152/2013, παρ. Ζ «Προσαρμογή της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για 

την καταπολέμηση  

Οι πληρωμές θα γίνονται για το σύνολο της αξίας μείον τις 

προβλεπόμενες νόμιμες κρατήσεις και κατόπιν θεώρησης από τον 

κ. Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

Τον Προμηθευτή βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις.  

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν 

τα όσα αναφέρονται στο αρ. 200 του Ν. 4412/2016 των 

καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 

 

 

Κυρώσεις σε βάρος του 

Αναδόχου 

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν.4412/2016, ο 

Προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα 

προκύψει στο Νοσοκομείο από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση 

της σχετικής σύμβασης. 

Κατακύρωση 

Αποτελεσμάτων- Υπογραφή 

Σύμβασης  

Ο τρόπος αξιολόγησης των προσφορών θα γίνει με την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη αποκλειστικά βάσει της 

τιμής στις προσφορές που θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές στο 

στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης. 

Όταν ο ανάδοχος  ο οποίος προσφέρει τη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική  άποψη τιμή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από 

τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην 

παρούσα διακήρυξη, η κατακύρωση γίνεται στον ανάδοχο με την 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη τιμή. Σε 

περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα 

από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά 

τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον ανάδοχο με την αμέσως 

επόμενη πλέον  συμφέρουσα από οικονομική  άποψη και ούτω 

καθ’ εξής. Αν κανένας από τους αναδόχους δεν προσκομίσει ένα ή 

περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά  που 

απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.  

Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές 
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τελικός ανάδοχος επιλέγεται ο μειοδότης μετά από κλήρωση ( 

Ν.4412/2016 άρθρο 90). 

Η υποβολή μόνο μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη 

συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της 

σύμβασης ( Ν.4412/2016 άρθρο 117 παρ.3). 

Η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, θα γίνει 

από το Δ.Σ. του Γ.Ν. Λαμίας. 

Στον ανάδοχο που θα γίνει η κατακύρωση θα αποσταλεί σχετική 

ανακοίνωση που θα αναφέρει και  την προθεσμία υπογραφή της 

σύμβασης, σε περίπτωση που απαιτείται. 

Σε περίπτωση που περάσει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία ή ο 

ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση κηρύσσεται 

έκπτωτος με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση φορέα 

οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016.  

Διάρκεια Σύμβασης 

 

Ο χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται  σε τρείς (  3 ) μήνες.      

 

Τόπος-Χρόνος Παράδοσης 

Η  ολοκλήρωση της προμήθειας-Υπηρεσίας    θα γίνει    εντός 

χρονικής διάρκειας  τριών (3) μηνών  από την υπογραφή της 

σύμβασης  με  ευθύνη και μέριμνα του Αναδόχου, σύμφωνα με 

τον πίνακα στο παράρτημα Β’ ,  κατόπιν έγγραφης παραγγελίας 

από το αρμόδιο Τμήμα του Νοσοκομείου μας και κατόπιν 

συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. 

ΓΕΝΙΚΑ 

 

Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι 
διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί, των 
σχετικών με τις προμήθειες νόμων και προεδρικών διαταγμάτων 
που έχουν προαναφερθεί στην παρούσα πρόσκληση, τις οποίες 
θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό και 
δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΕΙΔΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ -  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:  Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

«Αναβάθμιση δικτύου εγκαταστάσεων κλειστών δοχείων διαστολής του πέτρινου κτιρίου και 

Ν.Κ.Σ. του Γ.Ν.Λαμίας»  (CPV: 44328100-9 )     

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά την προμήθεια συστήματος σταθεροποίησης 
πίεσης για το Δίκτυο Θερμού Νερού του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας.       

 

 
 

1 5

2 6

3 7

4 8

Δευτερεύον δοχείο διαστολήςΚεντρικός διακόπτης on/off

Βαλβίδα εκτόνωσης

Βαλβίδα εξισορρόπησης

Μονάδα ελέγχου και αντλίες

Έλεγχος στάθμης

Βάνα τροφοδοσίας - αποστράγγισης

Βασικό δοχείο διαστολής

 
 

 Μονάδα ελέγχου διατήρησης πίεσης, απαέρωσης και αυτόματης πλήρωσης 10 bar. 
 

1. Η μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία λειτουργίας θα είναι 70Ο C.  
2. Η επιτρεπόμενη θερμοκρασία λειτουργίας θερμαντήρα θα είναι 105Ο C.  
3. Η μέγιστη επιτρεπόμενη υπερπίεση λειτουργίας θα είναι 10 bar.  
4. Η πίεση ενεργοποίησης βαλβίδας ασφαλείας (πλευρά δοχείου) θα είναι 5 bar. 
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5. Η μέγιστη ρύθμιση θα είναι 8 bar. 
6. Η μέγιστη στάθμη θορύβου θα είναι 55 db(A). 
7. Ο βαθμός προστασίας θα είναι IP54 
8. Ο αριθμός συνδέσεων θα είναι 2 St. 
9. Η ηλεκτρική σύνδεση - τροφοδοσία θα είναι 230V /50Hz 
10. Η σύνδεση του αγωγού διαστολής θα είναι G 1 ¼’’ 
11. Η σύνδεση του αγωγού αναπλήρωσης θα είναι Rp ½ 
12. Η μέγιστη ονομαστική ηλεκτρική ισχύς θα είναι 2,2 kW 
13. Το μέγιστο ύψος της μονάδας θα είναι 921 mm 
14. Το μέγιστο πλάτος της μονάδας θα είναι 750 mm 
15. Το μέγιστο βάθος της μονάδας θα είναι 706 mm 
16. Το μέγιστο βάρος της μονάδας θα είναι 92 kg 
17. Η μονάδα θα παραδοθεί στο Λεβητοστάσιο του Γ.Ν. Λαμίας. 
18. Η πιστοποίηση του συστήματος θα είναι σύμφωνα με DIN EN 12828 και VDI 4708,  
19. Το σύστημα θα Διαθέτει αναμονές για σύνδεση στο σύστημα παρακολούθησης 

εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου (BMS). 
 

 Βασικό δοχείο διαστολής του σύστημα σταθεροποίησης πίεσης. 
 

1. Το χρώμα του δοχείου θα είναι γκρι 
2. Ο ονομαστικός όγκος του δοχείου θα είναι 3000 λίτρα 
3. Ο μέγιστος ωφέλιμος όγκος του δοχείου θα είναι 2700 λίτρα 
4. Η μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία συστήματος θα είναι 120Ο C 
5. Η μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία λειτουργίας θα είναι 70 Ο C  
6. Η μέγιστη επιτρεπόμενη υπερπίεση λειτουργίας θα είναι 6 bar 
7. Η σύνδεση του δοχείου θα είναι G1’’ 
8. Η διάμετρος του δοχείου 1500 mm 
9. Το μέγιστο ύψος του δοχείου θα είναι 2588 mm 
10. Το ύψος σύνδεσης νερού του δοχείου θα είναι 375 mm 
11. Οι διαστάσεις του δοχείου σε κεκλιμένη θέση κατά προσέγγιση θα είναι 2603mm 
12. Το βάρος του δοχείου θα είναι 740kg 

 

 Δευτερεύον δοχείο διαστολής του σύστημα σταθεροποίησης πίεσης. 
 

1. Το χρώμα του δοχείου θα είναι γκρι 
2. Ο ονομαστικός όγκος του δοχείου θα είναι 3000 λίτρα 
3. Ο μέγιστος ωφέλιμος όγκος του δοχείου θα είναι 2700 λίτρα 
4. Η μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία συστήματος θα είναι 120Ο C 
5. Η μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία λειτουργίας θα είναι 70 Ο C  
6. Η μέγιστη επιτρεπόμενη υπερπίεση λειτουργίας θα είναι 6 bar 
7. Η σύνδεση του δοχείου θα είναι G1’’ 
8. Η διάμετρος του δοχείου 1500 mm 

 
9. Το μέγιστο ύψος του δοχείου θα είναι 2588 mm 
10. Το ύψος σύνδεσης νερού του δοχείου θα είναι 375 mm 
11. Οι διαστάσεις του δοχείου σε κεκλιμένη θέση κατά προσέγγιση θα είναι 2603mm 
12. Το βάρος του δοχείου θα είναι 740kg 

 

 Δοχείο διαστολής αντιστάθμισης πίεσης. 
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1. Το χρώμα του δοχείου θα είναι γκρι 
2. Ο ονομαστικός όγκος του δοχείου θα είναι 200 λίτρα 
3. Ο μέγιστος ωφέλιμος όγκος του δοχείου θα είναι 180 λίτρα 
4. Η μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία συστήματος θα είναι 120Ο C 
5. Η μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία λειτουργίας θα είναι 70 Ο C  
6. Η μέγιστη επιτρεπόμενη υπερπίεση λειτουργίας θα είναι 6 bar 
7. Η αρχική πίεση του δοχείου θα είναι 1,5 bar 
8. Η σύνδεση του δοχείου θα είναι R 1’’ 
9. Η διάμετρος του δοχείου 634 mm 
10. Το μέγιστο ύψος του δοχείου θα είναι 758 mm 
11. Το ύψος σύνδεσης νερού του δοχείου θα είναι 205 mm 
12. Οι διαστάσεις του δοχείου σε κεκλιμένη θέση κατά προσέγγιση θα είναι 988 mm 
13. Το βάρος του δοχείου θα είναι 23,8kg 

 

 Βαλβίδα εκτόνωσης (αυτόματο εξαεριστικό). 

1. Το υλικό κατασκευής θα είναι ορείχαλκος 
2. Η βαλβίδα θα είναι κατακόρυφης τοποθέτησης. 
3. Η θερμοκρασία λειτουργίας θα είναι 0 Ο C - 120Ο C 
4. Η μέγιστη επιτρεπόμενη υπερπίεση λειτουργίας θα είναι 10 bar 
5. Η σύνδεση της βαλβίδας θα είναι IG 1/2’’ 
6. Η σύνδεση της βαλβίδας (εκτόνωση) θα είναι G 1/2’’ 
7. Η διάμετρος της βαλβίδας θα είναι 63 mm 
8. Το μέγιστο ύψος της βαλβίδας θα είναι 122 mm 
9. Το πλάτος της βαλβίδας θα είναι 78 mm 
10. Η σύνδεση της κύριας φλάντζας της βαλβίδας θα είναι 46 mm 
11. Το βάρος της βαλβίδας θα είναι 0,63kg 

 

 Βαλβίδα αναπλήρωσης. 

1. Η μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία λειτουργίας θα είναι 60Ο C 

2. Η μέγιστη επιτρεπόμενη υπερπίεση λειτουργίας θα είναι 10 bar 

3. Η ελάχιστη πίεση ροής θα είναι p0 + 1,3 bar 

4. Η σύνδεση της βαλβίδας εισόδου/εξόδου θα είναι R 1/2’’ / R 1/2’’ 

5. Η ονομαστική τιμή παροχής της βαλβίδας θα είναι 0,8 m³/h  

6. Το μέγιστο ύψος της βαλβίδας θα είναι 226 mm 

7. Το πλάτος της βαλβίδας θα είναι 293 mm 

8. To μήκος της βαλβίδας θα είναι 293 mm 

9. Το βάθος της βαλβίδας θα είναι 110 mm 

10. Το βάρος της βαλβίδας θα είναι 2,8k 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει απαραίτητα να υπάρχουν τα παρακάτω, 
διαφορετικά η προσφορά θα απορρίπτεται : 

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου συστήματος σταθεροποίησης 
πίεσης και όλων των παρελκόμενων όπως δοχεία διαστολής, βαλβίδες, αυτόματα 
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εξαερίστηκα κ.α. 

 ORIGINAL PROSPECTUS του κατασκευαστή. 

 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. 

 Υπεύθυνη Δήλωση του κατασκευαστή ή του προμηθευτή για εγγύηση καλής 

λειτουργίας πέντε (5) ετών, με πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών χωρίς καμία επιβάρυνση 
για το Νοσοκομείο.  

 Πιστοποιητικό CE MARK, του προσφερόμενου συστήματος σταθεροποίησης πίεσης 

και παρελκόμενων. 

 Η τεχνική περιγραφή, το φύλλο συμμόρφωσης και τα original prospectus του 
κατασκευαστικού οίκου θα πρέπει να συμφωνούν μεταξύ τους. 

  

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αποδεχτεί τα εξής: 

1. Το σύστημα θα παραδοθεί σε πλήρη και καλή λειτουργία με ευθύνη και έξοδα του 
προμηθευτή στον χώρο του Λεβητοστασίου που θα τους υποδεχτεί από την Τεχνική 
Υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας.. 

2. Ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να καλύπτει με συμβόλαιο συντήρησης για τα 5 
χρόνια της εγγύησης, σύμφωνα με τα πρότυπα του κατασκευαστή, ενώ είναι 
υποχρεωμένος να καταθέσει προσφορά, η οποία θα τον δεσμεύει για +5 χρόνια μέχρι την 
ολοκλήρωση των 10 ετών, για ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης με ανταλλακτικά εφόσον το 
Νοσοκομείο θελήσει να το ενεργοποιήσει. 

3. Ο Ανάδοχος μετά την εγκατάσταση αλλά και την παράδοση του συστήματος σε καλή 
λειτουργία θα έχει την υποχρέωση να παραδώσει στην Τεχνική Υπηρεσία με την  παράδοση 
του συστήματος σταθεροποίησης πίεσης και παρελκόμενων όλα τα απαραίτητα 
συνοδευτικά έντυπα και τεχνικά φυλλάδια, για την λειτουργία και την συντήρησή του, 
PROSPECTUS, SERVICE MANUAL, USER MANUAL, ΣΧΕΔΙΑ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ κλπ.  

4. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδειχτεί από την 
Τεχνική Υπηρεσία ενώ θα καταθέσει και λίστα με τα ονόματα του κάθε εκπαιδευόμενου η 
οποία θα παραδοθεί στην Τεχνική Υπηρεσία. 

5. Τα αποξηλωμένα δοχεία-εξαρτήματα θα μεταφερθούν με ευθύνη και κόστος του 
Αναδόχου σε μέρος που θα του υποδειχτεί από την Τεχνική Υπηρεσία.  
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