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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση ΜΑΥΡΙΏΤΙΣΣΉΣ

Πόλη ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Ταχυδρομικός Κωδικός 52100

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS EL 532

Τηλέφωνο 24673-50626

Φαξ 24673-50657

Ήλεκτρονικό Ταχυδρομείο prom@kastoriahospital.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες ΤΟΛΙΑΔΟΥ Μ.

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.kastoriahospital.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Ή Αναθέτουσα Αρχή είναι το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς (Ν.Π.Δ.Δ.) και ανήκει στο Υπουργείο Υγείας.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Ή κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή υπηρεσιών Υγείας.
Εφαρμοστέο  εθνικό  δίκαιο  είναι  το  Ελληνικό,  Ν.  4412/2016,  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει  με  το  Ν.
4782/2021.

Στοιχεία Επικοινωνίας 
α) Τα έγγραφα  της  σύμβασης  είναι  διαθέσιμα  για  ελεύθερη,  πλήρη,  άμεση  &  δωρεάν  ηλεκτρονική
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.  g  ov.gr   του Ε.Σ.Ή.ΔΉ.Σ.
β) Κάθε  είδους  επικοινωνία  και  ανταλλαγή  πληροφοριών  πραγματοποιείται  μέσω  της  διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Ή.ΔΉ.Σ.
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην προαναφερθείσα διεύθυνση και τηλέφωνο 

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
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Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας, Κωδ. ΣΑ ΕΠ0051. Ή
δαπάνη για  την  εν  λόγω σύμβαση βαρύνει  την  με  Κ.Α.  9349  σχετική  πίστωση του  προϋπολογισμού του
οικονομικού έτους 2021 του Γ.Ν. Καστοριάς.

Ή παρούσα σύμβαση  χρηματοδοτείται  από πιστώσεις  του  Προγράμματος  Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ.
Ενάριθ. Έργου 2020ΕΠ00510060).

Ή σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο 2 της Πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID 19», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΉ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αριθ. Πρωτ. 3589/04-11-2020 (ΑΔΑ: ΏΨΞΘ7ΛΨ-
6ΒΓ) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και έχει λάβει  κωδικό ΟΠΣ
5069093.  Ή  παρούσα  σύμβαση  χρηματοδοτείται  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  (ΕΥΡΏΠΑΪΚΟ  ΤΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΑΝΑΠΤΥΞΉΣ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο  της  σύμβασης  είναι  η  υλοποίηση  του  Υποέργου  2  «Προμήθεια  λοιπού  εξοπλισμού  Γ.Ν.
Καστοριάς για την αντιμετώπιση της επιδημίας λόγω COVID 19», στο πλαίσιο της Πράξης:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID 19» με κωδικό ΟΠΣ 5069093
του Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020», συνολικού προϋπολογισμού 254.240,00 € (με ΦΠΑ 24% ).

Τα  προς  προμήθεια  είδη  του  ιατροτεχνολογικού  εξοπλισμού  είναι  τα  κάτωθι  και  κατατάσσονται  στους
ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):  

ΤΜΗΜΑ CPV ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ποσότητα
(τεμ.)

1 39130000-2 ΓΡΑΦΕΙΟ 140Χ80 13

2 39112000-0 ΤΡΟΧΉΛΑΤΉ ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 60

3 39113000-7 ΚΑΡΕΚΛΑ ΣΥΝΟΔΟΥ 80

4 39122000-3 ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΔΙΦΥΛΛΉ 80Χ40Χ210 27

5 39155000-3 ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΉ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 80Χ40Χ190 15

6 39143123-4 ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΑ 5

7 42716120-5 ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΣΤΥΠΤΉΡΙΟ 30 KG 2

8 42912340-7 ΣΥΣΤΉΜΑ ΑΦΑΛΑΤΏΣΉΣ ΠΛΥΝΤΉΡΙΏΝ 1

9 34000000-7 ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΓΉΤΟΥ 20 ΘΕΣΕΏΝ 1

10 34000000-7 ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΓΉΤΟΥ 10 ΘΕΣΕΏΝ 1

11 39713100-4 ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΣΚΕΥΏΝ - ΠΙΑΤΏΝ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΉΤΑ ΠΛΥ-
ΣΉΣ ΤΑΨΙΏΝ GN(1/1) ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΤΑΨΙΏΝ >80 1

12 39713100-4 ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΑΤΏΝ ME KAΔΟ 50Χ50CM 2

13 39711130-9 ΨΥΓΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΏΝ ΣΥΝΤΉΡΉΣΉΣ INOX HASP ΔΙΠΟΡΤΟ
1.300-1.400 LT 1
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14 39711130-9 ΨΥΓΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΏΝ ΣΥΝΤΉΡΉΣΉΣ INOX HASP ΜΟΝΟ-
ΠΟΡΤΟ 600-700 LT 2

15 42513210-0 ΒΙΤΡΙΝΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΉ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ 175
CM 1

16 42717000-5 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΣΙΔΕΡΏΜΑΤΟΣ 3 M 1

17 39713210-8 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΤΕΓΝΏΤΉΡΙΟ 23 KG 1

18 39713210-8 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΤΕΓΝΏΤΉΡΙΟ 10 KG 1

19 42716120-5 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ 10 KG 2

20 39711361-7 ΉΛΕΚΤΡΙΚΉ ΚΟΥΖΙΝΑ 6 ΕΣΤΙΏΝ ΜΕ ΦΟΥΡΝΟ 1

21 39713510-1 ΠΡΕΣΣΑ ΜΕ ΑΤΜΟΓΕΝΝΉΤΡΙΑ 1

22 39711211-1 MIXER ΜΕ ΚΑΔΟ 20 LT 1

23 39711130-9 ΨΥΓΕΙΟ ΜΙΚΡΟ 100 LT 55

24 32321000-9 ΤΉΛΕΟΡΑΣΉ LED 32'' ΜΕ ΕΠΙΤΟΙΧΉ ΒΑΣΉ 45

25 32321000-9 ΤΉΛΕΟΡΑΣΉ LED 43'' ΜΕ ΕΠΙΤΟΙΧΉ ΒΑΣΉ 10

26 39111000-3 ΔΙΘΕΣΙΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΝΑΜΟΝΉΣ 20

27 39113200-9 ΤΡΙΘΕΣΙΟΣ ΚΑΝΑΠΕΣ 5

28 39113200-9 ΔΙΘΕΣΙΟΣ ΚΑΝΑΠΕΣ 5

29 39113300-0 ΠΑΓΚΑΚΙ ΕΞΏΤΕΡΙΚΟΥ ΧΏΡΟΥ 5

30 30213300-8 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ Ή/Y ΜΕ ΟΘΟΝΉ ΠΛΉΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ
ΠΟΝΤΙΚΙ

10

31 30232110-8 ΕΚΤΥΠΏΤΉΣ ΕΓΧΡΏΜΟΣ Α3 INKJET 1

32 30122000-0 ΕΚΤΥΠΏΤΉΣ ΠΟΛΥΜΉΧΑΝΉΜΑ ΦΑΞ 9

Ή παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠ/
ΣΜΟΣ/ΜΟ-

ΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
 χωρίς ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ

χωρίς ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ με

ΦΠΑ 24%

1 ΓΡΑΦΕΙΟ 140Χ80 ΤΕΜ. 13 161,29 € 2.096,77 € 2.600,00 €

2 ΤΡΟΧΉΛΑΤΉ ΚΑΡΕΚΛΑ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΜ. 60 80,65 € 4.838,71 € 6.000,00 €

3 ΚΑΡΕΚΛΑ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΕΜ. 80 32,26 € 2.580,65 € 3.200,00 €

4 ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΘΑΛΑΜΟΥ
ΔΙΦΥΛΛΉ 80Χ40Χ210 ΤΕΜ. 27 112,90 € 3.048,39 € 3.780,00 €

5 ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΉ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΜ. 15 145,16 € 2.177,42 € 2.700,00 €
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80Χ40Χ190
6 ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΑ ΤΕΜ. 5 241,94 € 1.209,68 € 1.500,00 €

7 ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΣΤΥΠΤΉΡΙΟ 30
KG

ΤΕΜ. 2 24.193,55 € 48.387,10 € 60.000,00 €

8 ΣΥΣΤΉΜΑ ΑΦΑΛΑΤΏΣΉΣ
ΠΛΥΝΤΉΡΙΏΝ

ΤΕΜ. 1 3.225,81 € 3.225,81 € 4.000,00 €

9 ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΦΑΓΉΤΟΥ 20 ΘΕΣΕΏΝ

ΤΕΜ. 1 4.838,71 € 4.838,71 € 6.000,00 €

10 ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΦΑΓΉΤΟΥ 10 ΘΕΣΕΏΝ

ΤΕΜ. 1 3.225,81 € 3.225,81 € 4.000,00 €

11

ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΣΚΕΥΏΝ -
ΠΙΑΤΏΝ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΉΤΑ

ΠΛΥΣΉΣ ΤΑΨΙΏΝ GN(1/1) ΚΑΙ
ΥΨΟΣ ΤΑΨΙΏΝ >80

ΤΕΜ. 1 7.000,00 € 7.000,00 € 8.680,00 €

12 ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΑΤΏΝ ME
KAΔΟ 50Χ50CM

ΤΕΜ. 2 2.822,58 € 5.645,16 € 7.000,00 €

13
ΨΥΓΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΏΝ

ΣΥΝΤΉΡΉΣΉΣ INOX HASP
ΔΙΠΟΡΤΟ 1.300-1.400 LT

ΤΕΜ. 1 4.032,26 € 4.032,26 € 5.000,00 €

14
ΨΥΓΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΏΝ

ΣΥΝΤΉΡΉΣΉΣ INOX HASP
ΜΟΝΟΠΟΡΤΟ 600-700 LT

ΤΕΜ. 2 2.500,00 € 5.000,00 € 6.200,00 €

15 ΒΙΤΡΙΝΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΉ
ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ 175 CM

ΤΕΜ. 1 1.612,90 € 1.612,90 € 2.000,00 €

16 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΣΙΔΕΡΏΜΑΤΟΣ 3
M

ΤΕΜ. 1 36.290,32 € 36.290,32 € 45.000,00 €

17 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΣΤΕΓΝΏΤΉΡΙΟ 23 KG

ΤΕΜ. 1 8.064,52 € 8.064,52 € 10.000,00 €

18 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΣΤΕΓΝΏΤΉΡΙΟ 10 KG

ΤΕΜ. 1 1.612,90 € 1.612,90 € 2.000,00 €

19 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ
10 KG

ΤΕΜ.
2

3.629,03 € 7.258,06 € 9.000,00 €

20 ΉΛΕΚΤΡΙΚΉ ΚΟΥΖΙΝΑ 6
ΕΣΤΙΏΝ ΜΕ ΦΟΥΡΝΟ

ΤΕΜ. 1 6.451,61 € 6.451,61 € 8.000,00 €

21 ΠΡΕΣΣΑ ΜΕ
ΑΤΜΟΓΕΝΝΉΤΡΙΑ

ΤΕΜ. 1 12.096,77 € 12.096,77 € 15.000,00 €

22 MIXER ΜΕ ΚΑΔΟ 20 LT ΤΕΜ. 1 645,16 € 645,16 € 800,00 €
23 ΨΥΓΕΙΟ ΜΙΚΡΟ 100 LT ΤΕΜ. 55 161,29 € 8.870,97 € 11.000,00 €

24 ΤΉΛΕΟΡΑΣΉ LED 32'' ΜΕ
ΕΠΙΤΟΙΧΉ ΒΑΣΉ

ΤΕΜ. 45 161,29 € 7.258,06 € 9.000,00 €

25 ΤΉΛΕΟΡΑΣΉ LED 43'' ΜΕ
ΕΠΙΤΟΙΧΉ ΒΑΣΉ

ΤΕΜ. 10 241,94 € 2.419,35 € 3.000,00 €

26 ΔΙΘΕΣΙΟ ΚΑΘΙΣΜΑ
ΑΝΑΜΟΝΉΣ

ΤΕΜ. 20 201,61 € 4.032,26 € 5.000,00 €

27 ΤΡΙΘΕΣΙΟΣ ΚΑΝΑΠΕΣ ΤΕΜ. 5 201,61 € 1.008,06 € 1.250,00 €
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28 ΔΙΘΕΣΙΟΣ ΚΑΝΑΠΕΣ ΤΕΜ. 5 161,29 € 806,45 € 1.000,00 €
29 ΠΑΓΚΑΚΙ ΕΞΏΤΕΡΙΚΟΥ ΧΏΡΟΥ ΤΕΜ. 5 241,94 € 1.209,68 € 1.500,00 €

30
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ Ή/Y ΜΕ

ΟΘΟΝΉ ΠΛΉΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ
ΠΟΝΤΙΚΙ

ΤΕΜ. 10 564,52 € 5.645,16 € 7.000,00 €

31 ΕΚΤΥΠΏΤΉΣ ΕΓΧΡΏΜΟΣ Α3
INKJET

ΤΕΜ. 1 483,87 € 483,87 € 600,00 €

32 ΕΚΤΥΠΏΤΉΣ
ΠΟΛΥΜΉΧΑΝΉΜΑ ΦΑΞ

ΤΕΜ. 9 217,74 € 1.959,68 € 2.430,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 205.032,26 € 254.240,00 €

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.

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

Ή εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  254.240,00  € συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 205.032,26 €, ΦΠΑ 24%: 49.207,74 €).
Ή σύμβαση θα ανατεθεί:
Για  τα  είδη  με  α/α  1,2,3,4,5,6,9,10,15,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31  &  32 με  το  κριτήριο  της  πλέον
συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της τιμής.
Για  τα  είδη  με  α/α  7,8,11,12,13,14,16,17,18,19,20  &  21 με  το  κριτήριο της  πλέον  συμφέρουσας  από
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο

Ή 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. 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”,

2. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,

3. 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»,
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4. του  ν.4270/2014  (Α'  143)  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας  (ενσωμάτωση  της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

5. 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,

6. 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», 

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

8. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

9. 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”,

10. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

11. του  ν.  3310/2005  (Α'  30)  “Μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της  διαφάνειας  και  την  αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση
μετοχών  Ελληνικών  Ανωνύμων  Εταιρειών  που  μετέχουν  στις  διαδικασίες  ανάληψης  έργων  ή
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και  Επικρατείας με αρ.  20977/2007 (Β’  1673)  σχετικά με τα
‘’Δικαιολογητικά  για  την  τήρηση  των  μητρώων  του  ν.3310/2005,  όπως  τροποποιήθηκε  με  το
ν.3414/2005’’, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  του
άρθρου 65 του ν.  4172/2013 (Α 167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά»
κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς»

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

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

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

15. του άρθρου 4 του π.δ. 118/2007 (Α΄150),

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

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

18. του Π.Δ.  39/2017 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της  Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών»,

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1. της  με αριθμ.  1191/22-3-2017 (Β  969)  Κοινής Υπουργικής  Απόφασης  των Υπουργών Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας  και  Ανθρωπίνων  Δικαιωμάτων  «Καθορισμός  του  χρόνου,  τρόπου  υπολογισμού  της
διαδικασίας  παρακράτησης  και  απόδοσης  της  κράτησης  0,06%  υπέρ  της  Αρχής  Εξέτασης
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Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παρ.3,
του άρθρου 350 του ν. 4412/2016»,

2. της  με  αριθμ.  57654/23-5-2017  (Β’  1781)  Απόφασης  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης
«Ρύθμιση  των  ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)»,

3. της με αριθμ.  56902/215/2-6-2017 (Β’  1924)  Απόφασης  του Υπουργού Οικονομίας  και  Ανάπτυξης
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,

4. της  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  6864/22-6-2020  (ΑΔΑ:  ΨΕΛΞ4690ΒΥ-Σ36)  Απόφασης  του  Διοικητή  του
Νοσοκομείου περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής για τη σύνταξη - επικύρωση ή τροποποίηση των
τεχνικών προδιαγραφών του έργου με τίτλο «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού Γ.Ν. Καστοριάς για την
αντιμετώπιση της επιδημίας λόγω COVID 19» στο Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020»

5. του από 26-6-2020 πρακτικού της Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών του εξοπλισμού του
υποέργου 2 «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού Γ.Ν. Καστοριάς για την αντιμετώπιση της επιδημίας λόγω
COVID 19»

6. της με αριθμό 106/29-06-2020 (ΑΔΑ: 66344690ΒΥ-Φ6Γ) Απόφασης του Δ.Σ. του Νοσοκομείου για την
έγκριση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  του  εξοπλισμού  του  υποέργου  2  «Προμήθεια  λοιπού
εξοπλισμού  Γ.Ν.  Καστοριάς  για  την  αντιμετώπιση  της  επιδημίας  λόγω  COVID  19»  της  Πράξης
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID 19» 

7. της με αριθμό 96/15-06-2020 (ΑΔΑ: Ω5ΧΑ4690ΒΥ-ΦΣΥ) απόφασης του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, για την
έγκριση  υποβολής  πρότασης  στην  Διοίκηση  της  3ης Υ.ΠΕ.,  για  έγκριση  σκοπιμότητας  του  λοιπού
εξοπλισμού του υποέργου 2 «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού Γ.Ν. Καστοριάς για την αντιμετώπιση της
επιδημίας λόγω COVID 19» ποσού από 45.000 € έως 234.000 €, στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID 19»

8. της με αριθμό 112/08-07-2020 (ΑΔΑ: 625Υ4690ΒΥ-ΥΥ3) Απόφασης του Δ.Σ. του Νοσοκομείου για την
έγκριση επικαιροποίησης της πρότασης χρηματοδότησης του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ.Ν.
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ ΛΟΓΩ COVID 19», προϋπολογισμού 1.928.790 €
στο Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».

9. της  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  7634/09-07-2020  (ΑΔΑ: 60ΧΓ4690ΒΥ-ΥΘΗ)  Απόφασης  του  Διοικητή  του
Νοσοκομείου για την έγκριση της σκοπιμότητας προμήθειας του λοιπού εξοπλισμού με επιμέρους
προϋπολογισμό έως 15.000,00 € ανά είδος που περιλαμβάνεται στο Υποέργο 2 με τίτλο «Προμήθεια
λοιπού εξοπλισμού Γ.Ν. Καστοριάς για την αντιμετώπιση της επιδημίας λόγω Covid 19»

10. της υπ’ αριθ. 1422 με αρ. πρωτ. 35500/15-07-2020 (ΑΔΑ: ΩΨ61ΟΡΕΠ-2ΡΟ) απόφασης της Διοίκησης
3ης Υ.ΠΕ. για την έγκριση σκοπιμότητας της προμήθειας στο Γ.Ν. Καστοριάς, στο πλαίσιο του Υποέργου
2 «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού Γ.Ν. Καστοριάς για την αντιμετώπιση της επιδημίας λόγω Covid 19»,
ειδών προϋπολογισμού 105.000,00 €, με χρηματοδότηση από το Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».

11. του με αριθμό ID 107261/17-7-2020 Τεχνικού Δελτίου Πράξης και των συνημμένων σε αυτό εγγράφων
της  Πράξης  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ.Ν.  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ
COVID 19», με Κωδικό ΟΠΣ 5069093, το οποίο υπέβαλε το Νοσοκομείο μέσω του ΟΠΣ προς στην
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
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12. της με αριθμ. πρωτ. 3589/04-11-2020 (ΑΔΑ: ΩΨΞΘ7ΛΨ-6ΒΓ) Απόφασης του Περιφερειάρχη Δυτικής
Μακεδονίας με θέμα την ένταξη της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ.Ν.  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID 19» στο Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», με Κωδικό ΟΠΣ
5069093 και επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 1.928.790,00€

13. της με αριθμ πρωτ. οικ. 168710/25-11-2020 (ΑΔΑ: 66ΔΑ7ΛΨ-6ΑΠ) απόφασης του Περιφερειάρχη Δυτ.
Μακεδονίας με θέμα «Ορισμός υπολόγου έργων της ΣΑΕΠ 005/1», με την οποία ορίζεται το Γενικό
Νοσοκομείο  Καστοριάς  ως υπόλογος  του έργου της ΣΑΕΠ 005/1:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ.Ν.
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID 19»

14. της με αριθμό 12/28-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΣ5Η4690ΒΥ-6ΜΙ) απόφασης του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, με την
οποία εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την υλοποίηση
του Υποέργου 2 «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού Γ.Ν. Καστοριάς για την αντιμετώπιση της επιδημίας
λόγω COVID 19» της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ
ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ  COVID  19»  στο  Ε.Π.  «Δυτική  Μακεδονία  2014-2020»,  με  κωδικό  ΟΠΣ  5069093  και
επιλέξιμης  δημόσιας  δαπάνης  254.240,00€  (συμπ.  Φ.Π.Α.  24%)  καθώς  και  η  έγκριση  ανάληψης
υποχρέωσης και δέσμευση πίστωσης από τον προϋπολογισμό του έτους 2021 στον ΚΑΕ 9349, της
δαπάνης ποσού 254.240,00€ (συμπ. ΦΠΑ 24%)

15. της με Αριθμ.  Πρωτ.:  1181/04-02-2021 (ΑΔΑ:  62ΒΔ4690ΒΥ-Β63)  Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης
(νομικής δέσμευσης) από τον προϋπολογισμό του έτους 2021, για τη δέσμευση πίστωσης στον ΚΑΕ
9349 της δαπάνης που αντιστοιχεί στην υλοποίηση του εν λόγω υποέργου 

16. του  υπ’  αριθμ.  1644/27-04-2021  εγγράφου  προέγκρισης-διατύπωσης  θετικής  γνώμης  της  Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας επί των τευχών δημοπράτησης και επί
της διαδικασίας προκήρυξης του Υποέργου 2 με τίτλο «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού Γ.Ν. Καστοριάς
για την αντιμετώπιση της επιδημίας λόγω COVID 19» συνολικού προϋπολογισμού 254.240,00€, στο
πλαίσιο  της  Πράξης  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  Γ.Ν.  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΤΗΣ
ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID 19» με κωδικό ΟΠΣ 5069093 στο Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

17. της με αριθμ. 89ης/14-05-2021 (ΑΔΑ: Ω20Φ4690ΒΥ-ΥΜΣ) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του ανωτέρω υποέργου 

18. Της  με  αριθμ.  πρωτ.  4857/18-05-2021  (ΑΔΑ:  620Λ4690ΒΥ-84Ρ)  απόφασης  του  Διοικητή  του
Νοσοκομείου, συγκρότησης τριμελούς επιτροπής διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού

19. 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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1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη
www  .  promitheus  .  gov  .  gr  

του Ε.Σ.Ή.ΔΉ.Σ.

Γ.Ν.
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Παρασκευή
28/05/2021

και ώρα 17:00 μ.μ.

Τετάρτη 30/06/2021
και ώρα 11:00 π.μ.

Τρίτη 06/07/2021
και ώρα 11:00 π.μ.

Ή καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι στις 30/06/2021 και ώρα 11:00 π.μ.

Ή διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ήλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Ή.Δ.Ή.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
του ως άνω συστήματος, την 28/05/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.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.Ή.Δ.Ή.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.).

1.6 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 24/05/2021 στην
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Ή προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ήλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΉΜΔΉΣ).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Ή.ΔΉ.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 39130000-2 ΓΡΑΦΕΙΟ 140Χ80 133169

2 39112000-0 ΤΡΟΧΉΛΑΤΉ ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 133169

3 39113000-7 ΚΑΡΕΚΛΑ ΣΥΝΟΔΟΥ 133169

4 39122000-3 ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΔΙΦΥΛΛΉ 80Χ40Χ210 133169
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5 39155000-3 ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΉ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 80Χ40Χ190 133169

6 39143123-4 ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΑ 133169

7 42716120-5 ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΣΤΥΠΤΉΡΙΟ 30 KG 133177

8 42912340-7 ΣΥΣΤΉΜΑ ΑΦΑΛΑΤΏΣΉΣ ΠΛΥΝΤΉΡΙΏΝ 133179

9 34000000-7 ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΓΉΤΟΥ 20 ΘΕΣΕΏΝ 133169

10 34000000-7 ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΓΉΤΟΥ 10 ΘΕΣΕΏΝ 133169

11 39713100-4 ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΣΚΕΥΏΝ - ΠΙΑΤΏΝ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΉΤΑ ΠΛΥΣΉΣ
ΤΑΨΙΏΝ GN(1/1) ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΤΑΨΙΏΝ >80

133180

12 39713100-4 ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΑΤΏΝ ME KAΔΟ 50Χ50CM 133181

13 39711130-9 ΨΥΓΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΏΝ ΣΥΝΤΉΡΉΣΉΣ INOX HASP ΔΙΠΟΡΤΟ
1.300-1.400 LT 133182

14 39711130-9 ΨΥΓΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΏΝ ΣΥΝΤΉΡΉΣΉΣ INOX HASP ΜΟΝΟΠΟΡΤΟ
600-700 LT 133183

15 42513210-0 ΒΙΤΡΙΝΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΉ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ 175 CM 133169

16 42717000-5 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΣΙΔΕΡΏΜΑΤΟΣ 3 M 133185

17 39713210-8 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΤΕΓΝΏΤΉΡΙΟ 23 KG 133186

18 39713210-8 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΤΕΓΝΏΤΉΡΙΟ 10 KG 133187

19 42716120-5 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ 10 KG 133188

20 39711361-7 ΉΛΕΚΤΡΙΚΉ ΚΟΥΖΙΝΑ 6 ΕΣΤΙΏΝ ΜΕ ΦΟΥΡΝΟ 133189

21 39713510-1 ΠΡΕΣΣΑ ΜΕ ΑΤΜΟΓΕΝΝΉΤΡΙΑ 133190

22 39711211-1 MIXER ΜΕ ΚΑΔΟ 20 LT 133169

23 39711130-9 ΨΥΓΕΙΟ ΜΙΚΡΟ 100 LT 133169

24 32321000-9 ΤΉΛΕΟΡΑΣΉ LED 32'' ΜΕ ΕΠΙΤΟΙΧΉ ΒΑΣΉ 133169

25 32321000-9 ΤΉΛΕΟΡΑΣΉ LED 43'' ΜΕ ΕΠΙΤΟΙΧΉ ΒΑΣΉ 133169

26 39111000-3 ΔΙΘΕΣΙΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΝΑΜΟΝΉΣ 133169

27 39113200-9 ΤΡΙΘΕΣΙΟΣ ΚΑΝΑΠΕΣ 133169

28 39113200-9 ΔΙΘΕΣΙΟΣ ΚΑΝΑΠΕΣ 133169

29 39113300-0 ΠΑΓΚΑΚΙ ΕΞΏΤΕΡΙΚΟΥ ΧΏΡΟΥ 133169

30 30213300-8 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ Ή/Y ΜΕ ΟΘΟΝΉ ΠΛΉΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ
ΠΟΝΤΙΚΙ

133169

31 30232110-8 ΕΚΤΥΠΏΤΉΣ ΕΓΧΡΏΜΟΣ Α3 INKJET 133169

32 30122000-0 ΕΚΤΥΠΏΤΉΣ ΠΟΛΥΜΉΧΑΝΉΜΑ ΦΑΞ 133169
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Προκήρυξη  (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης)  δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο,  σύμφωνα με το
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016:

ΉΜΕΡΉΣΙΑ ΤΟΠΙΚΉ ΕΦΉΜΕΡΙΔΑ:

1. ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΦΉΜΕΡΙΔΕΣ:

 ΚΑΣΤΟΡΙΑΝΗ ΕΣΤΙΑ

 ΟΔΟΣ

Ή 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)

Ή Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):
www  .  kastoriahospital  .  gr  .

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής
στις τοπικές εφημερίδες, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον/ους προμηθευτή/τές που θα ανακη-
ρυχθεί/ούν ανάδοχος/οί με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών (άρθρο 77, παρ. 5
του Ν.4270/2014, άρθρο 4 του Ν. 3548/2007), (άρθρο 46 του Ν. 3801/2009) και (άρθρο 377 παρ. 1 περ. 35 &
379 παρ. 12 του Ν. 4412/2016.

Σε περίπτωση που, με βάση το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, οι δαπάνες δημοσιεύσεων στον τοπικό τύπο
βαρύνουν τον ανάδοχο και εφόσον υποδιαιρείται η σύμβαση σε τμήματα, οι Α.Α. επιμερίζουν τη δαπάνη δη-
μοσιεύσεων, ανά τμήμα, αναλογικά και με βάση την εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος. Σε περίπτωση μη σύνα-
ψης σύμβασης για ένα ή περισσότερα τμήματα, η αναθέτουσα αρχή αναλαμβάνει τη σχετική δαπάνη δημο-
σιεύσεων, που αφορά στα αντίστοιχα τμήματα.

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. Ή 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.

δ)  λαμβάνουν  όλα  τα  απαραίτητα  μέτρα  για  την  αποτροπή  ή  τερματισμό  οποιασδήποτε  κατάστασης
σύγκρουσης  συμφερόντων  που  θα  μπορούσε  να  προκύψει  συγκεκριμένα  ως  αποτέλεσμα  οικονομικού
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συμφέροντος, πολιτικής ή εθνικής σχέσης, οικογενειακών ή συναισθηματικών δεσμών ή οποιασδήποτε άλλης
συναφούς σύνδεσης ή κοινού συμφέροντος.

Με  μέριμνα  του  αναθέτοντος  φορέα  λαμβάνονται  τα  απαραίτητα  μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της  μη
σύγκρουσης  συμφερόντων  των  εμπλεκομένων.  Επίσης  ο  αναθέτων  φορέας  λαμβάνει  μέτρα  για  τη
διασφάλιση ότι το προσωπικό του, περιλαμβανομένης και της διοίκησής του, δεν εμπλέκονται σε κατάσταση,
η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει σύγκρουση συμφερόντων.
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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 102-266725 Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ 21PROC008677531), όπως αυτή έχει
δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 η παρούσα Διακήρυξη και τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 
 ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ Α΄ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΉΣ ΣΥΜΒΑΣΉΣ
 ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ Β΄ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΏΣΉΣ
 ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ Γ΄ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ Δ΄ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΉΤΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΟΛΏΝ
 ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ Ε΄ – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΉΣ
 ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ ΣΤ΄ – ΕΥΡΏΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΉΣ (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 Ήλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΉΔΉΣ),  η οποία είναι  προσβάσιμη μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες
πριν  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών  και  απαντώνται  αντίστοιχα  στο  πλαίσιο  της
παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΉΔΉΣ,
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. 

Ή 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:
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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.

Ή διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.

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).

Επιτρέπεται  αντίστοιχα  η  κατάθεση  οιουδήποτε  δημόσιου  εγγράφου  και  δικαιολογητικού  που  αφορά
αλλοδαπή  Επιχείρηση  με  τη  μορφή  επικυρωμένης  φωτοτυπίας  προερχόμενης  είτε  από  το  νόμιμο
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος,  είτε από το πρωτότυπο
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Ή επικύρωση αυτή
πρέπει  να έχει  γίνει  από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ.  και  53 του Κώδικα περί
Δικηγόρων.

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 στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται υποχρεωτικά 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 ιδρύματα ή 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
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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 προσφοράς, 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 (παρ. 4, άρθρου 72, ν.4412/2016). 

Σχετικό υπόδειγμα υπάρχει στο Παράρτημα Δ’ της παρούσης διακήρυξης.

Ή 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 τους
συμμετέχοντες  οικονομικούς  φορείς  (προσφέροντες),  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής,  που  ανέρχεται  σε
ποσοστό (δύο τοις εκατό) 2%, υπολογιζόμενο επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του προσφερόμενου
τμήματος/προσφερόμενων τμημάτων, όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠ/
ΣΜΟΣ/ΜΟ-

ΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
χωρίς ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ

χωρίς ΦΠΑ

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜ-
ΜΕΤΟΧΗΣ (2% ΕΠΙ ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΥ χωρίς ΦΠΑ)

1 ΓΡΑΦΕΙΟ 140Χ80 ΤΕΜ. 13 161,29 € 2.096,77 € 41,94 €

2 ΤΡΟΧΉΛΑΤΉ ΚΑΡΕΚΛΑ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΜ. 60 80,65 € 4.838,71 € 96,77 €

3 ΚΑΡΕΚΛΑ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΕΜ. 80 32,26 € 2.580,65 € 51,61 €

4 ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΘΑΛΑΜΟΥ
ΔΙΦΥΛΛΉ 80Χ40Χ210 ΤΕΜ. 27 112,90 € 3.048,39 € 60,97 €

5 ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΉ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
80Χ40Χ190 ΤΕΜ. 15 145,16 € 2.177,42 € 43,55 €

6 ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΑ ΤΕΜ. 5 241,94 € 1.209,68 € 24,19 €

7 ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΣΤΥΠΤΉΡΙΟ
30 KG ΤΕΜ. 2 24.193,55 € 48.387,10 € 967,74 €

8 ΣΥΣΤΉΜΑ ΑΦΑΛΑΤΏΣΉΣ ΤΕΜ. 1 3.225,81 € 3.225,81 € 64,52 €
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ΠΛΥΝΤΉΡΙΏΝ

9 ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΦΑΓΉΤΟΥ 20 ΘΕΣΕΏΝ

ΤΕΜ. 1 4.838,71 € 4.838,71 € 96,77 €

10 ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΦΑΓΉΤΟΥ 10 ΘΕΣΕΏΝ

ΤΕΜ. 1 3.225,81 € 3.225,81 € 64,52 €

11

ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΣΚΕΥΏΝ -
ΠΙΑΤΏΝ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΉΤΑ
ΠΛΥΣΉΣ ΤΑΨΙΏΝ GN(1/1)

ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΤΑΨΙΏΝ >80

ΤΕΜ. 1 7.000,00 € 7.000,00 € 140,00 €

12 ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΑΤΏΝ ME
KAΔΟ 50Χ50CM

ΤΕΜ. 2 2.822,58 € 5.645,16 € 112,90 €

13
ΨΥΓΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΏΝ

ΣΥΝΤΉΡΉΣΉΣ INOX HASP
ΔΙΠΟΡΤΟ 1.300-1.400 LT

ΤΕΜ. 1 4.032,26 € 4.032,26 € 80,65 €

14

ΨΥΓΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΏΝ
ΣΥΝΤΉΡΉΣΉΣ INOX HASP
ΜΟΝΟΠΟΡΤΟ 600-700

LT

ΤΕΜ.
2

2.500,00 € 5.000,00 € 100,00 €

15
ΒΙΤΡΙΝΑ

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΉ
ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ 175 CM

ΤΕΜ. 1 1.612,90 € 1.612,90 € 32,26 €

16 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ
ΣΙΔΕΡΏΜΑΤΟΣ 3 M

ΤΕΜ. 1 36.290,32 € 36.290,32 € 725,81 €

17 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΣΤΕΓΝΏΤΉΡΙΟ 23 KG

ΤΕΜ. 1 8.064,52 € 8.064,52 € 161,29 €

18 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΣΤΕΓΝΏΤΉΡΙΟ 10 KG

ΤΕΜ. 1 1.612,90 € 1.612,90 € 32,26 €

19 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ 10 KG

ΤΕΜ.
2

3.629,03 € 7.258,06 € 145,16 €

20 ΉΛΕΚΤΡΙΚΉ ΚΟΥΖΙΝΑ 6
ΕΣΤΙΏΝ ΜΕ ΦΟΥΡΝΟ

ΤΕΜ. 1 6.451,61 € 6.451,61 € 129,03 €

21 ΠΡΕΣΣΑ ΜΕ
ΑΤΜΟΓΕΝΝΉΤΡΙΑ

ΤΕΜ. 1 12.096,77 € 12.096,77 € 241,94 €

22 MIXER ΜΕ ΚΑΔΟ 20 LT ΤΕΜ. 1 645,16 € 645,16 € 12,90 €
23 ΨΥΓΕΙΟ ΜΙΚΡΟ 100 LT ΤΕΜ. 55 161,29 € 8.870,97 € 177,42 €

24 ΤΉΛΕΟΡΑΣΉ LED 32'' ΜΕ
ΕΠΙΤΟΙΧΉ ΒΑΣΉ

ΤΕΜ. 45 161,29 € 7.258,06 € 145,16 €

25 ΤΉΛΕΟΡΑΣΉ LED 43'' ΜΕ
ΕΠΙΤΟΙΧΉ ΒΑΣΉ

ΤΕΜ. 10 241,94 € 2.419,35 € 48,39 €

26 ΔΙΘΕΣΙΟ ΚΑΘΙΣΜΑ
ΑΝΑΜΟΝΉΣ

ΤΕΜ. 20 201,61 € 4.032,26 € 80,65 €

27 ΤΡΙΘΕΣΙΟΣ ΚΑΝΑΠΕΣ ΤΕΜ. 5 201,61 € 1.008,06 € 20,16 €
28 ΔΙΘΕΣΙΟΣ ΚΑΝΑΠΕΣ ΤΕΜ. 5 161,29 € 806,45 € 16,13 €

29 ΠΑΓΚΑΚΙ ΕΞΏΤΕΡΙΚΟΥ
ΧΏΡΟΥ

ΤΕΜ. 5 241,94 € 1.209,68 € 24,19 €
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30
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ Ή/Y ΜΕ

ΟΘΟΝΉ ΠΛΉΚΤΡΟΛΟΓΙΟ
ΚΑΙ ΠΟΝΤΙΚΙ

ΤΕΜ. 10 564,52 € 5.645,16 € 112,90 €

31 ΕΚΤΥΠΏΤΉΣ ΕΓΧΡΏΜΟΣ
Α3 INKJET

ΤΕΜ. 1 483,87 € 483,87 € 9,68 €

32 ΕΚΤΥΠΏΤΉΣ
ΠΟΛΥΜΉΧΑΝΉΜΑ ΦΑΞ

ΤΕΜ. 9 217,74 € 1.959,68 € 39,19 €

Για  τον  έλεγχο  του  ύψους  της  εγγυητικής  επιστολής,  κατατίθεται  δήλωση  του  συμμετέχοντα,  όπου  θα
αναφέρονται τα τμήματα του διαγωνισμού για τα οποία καταθέτει προσφορά.

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.

Ή 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, ήτοι τουλάχιστον μέχρι τριακόσιες   (300) ημέρες  , άλλως η
προσφορά απορρίπτεται.

Ή 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. Ή  εγγύηση  συμμετοχής  επιστρέφεται  στον  ανάδοχο  με  την  προσκόμιση  της  εγγύησης  καλής
εκτέλεσης. 

Ή εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016, ήτοι μετά: 

α)  την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων βοηθημάτων προσωρινής δικαστικής Προστασίας ή
την έκδοση απόφασης επ’ αυτών

Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στις
κάτωθι περιπτώσεις: α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και μη ανανέωσης αυτής και β) απόρριψης
της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει
άπρακτη  η  προθεσμία  άσκησης  ενδικοφανούς  προσφυγής  ή  ένδικων  βοηθημάτων  ή  έχει  λάβει  χώρα
παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως.

2.2.2.3. Ή 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  (Λόγοι
αποκλεισμού) έως 2.2.8 (Στήριξη στην ικανότητα τρίτων), αποδειχθεί ότι δεν καλύπτει τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.4. έως 2.2.7. στην παρούσα διακήρυξη, 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)  προσφέρων
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:
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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),

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

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον Διευθύ-
νοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Δ.Σ.

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 περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
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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 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 πτώχευση  ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία  εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης  ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση  από 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. 

Ή αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει  έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται  σε μια εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
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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.

Ή αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει  έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι
αποδεδειγμένα 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. 

2.2.3.4. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως
ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού).

2.2.3.5. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται 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.

2.2.3.6.  Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1,  2.2.3.2γ) και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει  στοιχεία προκειμένου να αποδείξει  ότι  τα μέτρα που
έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία  του,  παρότι  συντρέχει  ο  σχετικός λόγος αποκλεισμού
(αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε
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συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος.
Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής.
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε
εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί
να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω
απόφαση.

2.2.3.7. Ή  απόφαση  για  την  διαπίστωση  της  επάρκειας  ή  μη  των  επανορθωτικών  μέτρων  κατά  την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται  σύμφωνα με  τα  οριζόμενα στις  παρ.  8  και  9  του άρθρου 73 του  ν.
4412/2016.

2.2.3.8. 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.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2.2.4 Καταλληλόλητα 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.

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 συναφούς
αντικειμένου  του  ζητούμενου  είδους  μέσα στην  τελευταία  τριετία,  είτε  στον  δημόσιο  είτε  στον  ιδιωτικό
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τομέα.  Ώς  πέρας  της  τριετίας  ορίζεται  η  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των προσφορών (αναλόγως
υπολογίζεται και η αρχή της τριετίας).

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. Πιστοποιητικό EN ISΟ  9001:2015 για  τη  διασφάλιση  ποιότητας που  πρέπει  να  διαθέτει  ο
κατασκευαστής (αφορά στα είδη με α/α 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 & 23)

2. Πιστοποιητικό ότι  είναι  ενταγμένοι  οι  κατασκευαστές ή οι  εισαγωγείς  ή οι  αντιπρόσωποι ή οι
προσφέροντες σε εγκεκριμένο  σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης  βάσει του ν.2939/2001  όπως
τροποποιήθηκε με τον ν. 4496/2017 και ισχύει και του Π.Δ. 117/2004 (ανάλογα με το είδος που
προσφέρουν)

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 παραγράφων 2.2.4,
2.2.5,  2.2.6,  2.2.7  και  2.2.8  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  έντυπο  (ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ  ΣΤ’),  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
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δυνατό  να  φέρει μόνο  την  υπογραφή  του  κατά  περίπτωση  εκπροσώπου  του  οικονομικού  φορέα  ως
προκαταρκτική  απόδειξη  των  λόγων  αποκλεισμού  του  άρθρου 2.2.3.1 της  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.

Ώς 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 αίτησης
συμμετοχής 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 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. 

Στην  περίπτωση  που  προσφέρων  οικονομικός  φορέας  ή  ένωση  αυτών  στηρίζεται  στις  ικανότητες  άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται
υποχρεούνται  στην  υποβολή  των  δικαιολογητικών  που  αποδεικνύουν  ότι  δεν  συντρέχουν  οι  λόγοι
αποκλεισμού  της  παραγράφου  2.2.3  της  παρούσας  και  ότι  πληρούν  τα  σχετικά  κριτήρια  επιλογής  κατά
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5- 2.2.8).

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού
των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2, και 2.2.3.3.

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.  Ή  δήλωση για  την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 

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:
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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 την υποβολή του. 

Ή 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 σε 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 την
υποβολή του και υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής
ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει  την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά
Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.

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.Ή., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν.
Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.

Ή 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.

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  τα
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
πιστοποιητικά 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.
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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  2.2.3.4,  δικαιολογητικά  ονομαστικοποίησης  των  μετοχών,  εφόσον  ο  προσωρινός
ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο
Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου τους]:

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το
οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες
ημέρες πριν από την υποβολή του, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας
και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο
βιβλίο  μετόχων  της  εταιρείας,  το  πολύ  τριάντα  εργάσιμες  ημέρες  πριν  από  την  ημέρα  υποβολής  της
προσφοράς.

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας της,
ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να
προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε
μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το
πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει
η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα)
εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της δεν έχει
ονομαστικές  μετοχές,  υποβάλλει  βεβαίωση  περί  μη  υποχρέωσης  ονομαστικοποίησης  των  μετοχών  από
αρμόδια  αρχή,  εφόσον  υπάρχει  σχετική  πρόβλεψη,  διαφορετικά  προσκομίζει  υπεύθυνη  δήλωση  του
διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών
και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική
Συνέλευση,  αν  οι  μέτοχοι  αυτοί  είναι  γνωστοί  στην  εταιρεία.  Αν  δεν  προσκομισθεί  κατάσταση  κατά  τα
ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί.

Ή αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να αποδείξει τη
δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από
την παρούσα διαδικασία.

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των
Υπουργών  Ανάπτυξης  και  Επικρατείας  20977/23-8-2007  (Β’  1673)  «Δικαιολογητικά  για  την  τήρηση  των
μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» και

στ) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί
σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

B.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
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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.

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 είδους που 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 συναφούς  αντικειμένου  του
ζητούμενου είδους μέσα στην τελευταία τριετία, 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.
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γ)  οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

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/
ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ
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  πρόσωπο  και  υποχρεούται,  κατά  την  κείμενη  νομοθεσία,  να  δηλώνει  την  εκπροσώπηση  και  τις
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΉ), 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 ΓΕΜΉ), 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
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.
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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. 

Ή  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 έγγρα0φη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό, δηλαδή ιδιωτικό
συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε
άλλο κατάλληλο μέσο, σύμφωνα με το άρθρο 78, παρ. 1, και το άρθρο 80 παρ. 1, ν. 4412/2016.

Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων
εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων

των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2
του  άρθρου  1  του  νόμου  4250/2014.  Σημειωτέον  ότι  η  παραπάνω  ρύθμιση  δεν  καταλαμβάνει  τα
συμβολαιογραφικά  έγγραφα  (λ.χ.  πληρεξούσια,  ένορκες  βεβαιώσεις  κ.ο.κ.),  για  τα  οποία  συνεχίζει  να
υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από

αλλοδαπές αρχές,  υπό την προϋπόθεση ότι  αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της
χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του
Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις
υποβολής  δημοσίων  εγγράφων  με  συγκεκριμένη  επισημείωση  (APOSTILLE),  οι  οποίες  απορρέουν  από
διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.) 

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία

έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν
4194/2013),  καθώς  και  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  από  τα  πρωτότυπα  όσων  ιδιωτικών  εγγράφων  φέρουν
θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014, είτε
και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά
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τους και η οποία φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 
Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  και  πρωτότυπα  ή  νομίμως  επικυρωμένα  αντίγραφα  των

δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι:

α)  για  τα είδη με  α/α 1,2,3,4,5,6,9,10,15,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 & 32 η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

β) για τα είδη με  α/α 7,8,11,12,13,14,16,17,18,19,20 & 21 η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων: 

Α' ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 70%

1 Συμφωνία προσφοράς με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της
Διακήρυξης 70%

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α΄ 70%

Β' ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 30%

1

Εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτους:

 χρόνος  εγγύησης  1  έτους  βαθμολογείται  με  100
βαθμούς,

 χρόνος εγγύησης 4 ετών και άνω βαθμολογείται με
120  βαθμούς,  ενδιάμεσοι  χρόνοι  εγγύησης
βαθμολογούνται αναλογικά

Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών:

 χρόνος  εγγύησης  2  ετών  βαθμολογείται  με  100
βαθμούς,

 χρόνος εγγύησης 4 ετών και άνω βαθμολογείται με
120  βαθμούς,  ενδιάμεσοι  χρόνοι  εγγύησης
βαθμολογούνται αναλογικά

20%

2 Στοιχεία Τεχνικής υποστήριξης:

Παρεχόμενο   service   κατ’ ελάχιστο 5 ετών:  

 5 ετών βαθμολογείται με 100 βαθμούς,

 10  ετών  βαθμολογείται  με  120  βαθμούς
ενδιάμεσοι  χρόνοι  εγγύησης  βαθμολογούνται

10%
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αναλογικά,

Παρεχόμενο   service   κατ’ ελάχιστο 10 ετών:  

 10 ετών βαθμολογείται με 100 βαθμούς,

 15  ετών  βαθμολογείται  με  120  βαθμούς
ενδιάμεσοι  χρόνοι  εγγύησης  βαθμολογούνται
αναλογικά,

Ύπαρξη ανταλλακτικών κατ’ ελάχιστο 5 ετών:

 5 ετών βαθμολογείται με 100 βαθμούς,

 10  ετών  βαθμολογείται  με  120  βαθμούς
ενδιάμεσοι  χρόνοι  εγγύησης  βαθμολογούνται
αναλογικά,

Ύπαρξη ανταλλακτικών κατ’ ελάχιστο 10 ετών:

 10 ετών βαθμολογείται με 100 βαθμούς,

 15  ετών  βαθμολογείται  με  120  βαθμούς
ενδιάμεσοι  χρόνοι  εγγύησης  βαθμολογούνται
αναλογικά

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β΄ 30%

ΣΥΝΟΛΟ Α' ΚΑΙ Β' ΟΜΑΔΑΣ 100%

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

(αφορά στα είδη με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής)

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
(ΕΤΗ)

ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΕΤΗ)

7 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΤΥΠΤΗΡΙΟ 30KG 10 2

8 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ 5 2

11

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΚΕΥΩΝ ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΛΥΣΗΣ ΤΑΨΙΩΝ GN(1/1)  ΚΑΙ

ΥΨΟΣ ΤΑΨΙΩΝ >80 10 2

12 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ ΚΑΔΟ 50χ50CM 10 2

13
ΨΥΓΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ INOX HASP

ΔΙΠΟΡΤΟ 1.300-1.400 LT 5 1
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14
ΨΥΓΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ INOX HASP

ΜΟΝΟΠΟΡΤΟ 600-700 LT 5 1

16 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ 3 M 5 1

17 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ 23 KG 10 2

18 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ 10 KG 10 2

19 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 10 KG 10 2

20 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ 6 ΕΣΤΙΩΝ ΜΕ ΦΟΥΡΝΟ 10 2

21 ΠΡΕΣΣΑ ΜΕ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 10 2

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 

Ή  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. 

Ή βαθμολόγηση πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένη και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, εκτός
από τη βαθμολογία, και την λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο.

Ή 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.

Ή 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)

Α) Για τα είδη που δεν απαιτείται συντήρηση με α/α 8,11,12,13,14,19,20 & 21:

Η συνολική συγκριτική ενδεικτική τιμή Τ της Προσφοράς περιλαμβάνει:
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-Την προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ (το συνολικό κόστος για την υλοποίηση της προμήθειας,  χωρίς ΦΠΑ
(ισοδύναμη συγκριτική τιμή προμήθειας – εγκατάστασης).

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

U (Συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς)

Ο βαθμός αξιολόγησης στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο.

Β) Για τα είδη που απαιτείται συντήρηση με α/α 7,16,17 & 18: 

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 για οκτώ (8) έτη χωρίς ΦΠΑ (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 8ετίας μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης
(χωρίς ΦΠΑ) X 0.75 (προκειμένου οι μελλοντικές δαπάνες να αναχθούν σε παρούσες αξίες).

 Σε  περίπτωση  που  η  εγγύηση  είναι  μεγαλύτερη  των  δύο  ετών  που  ζητούνται,  τότε  τα  έτη  της
συντήρησης που συμμετέχουν στο συγκριτικό κόστος μειώνονται ισόποσα για κάθε επί πλέον 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. 

β) 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)
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Ο βαθμός αξιολόγησης στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στη Διακήρυξη.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Ή 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.

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  ΕΣΉΔΉΣ,  μέχρι  την  καταληκτική  ημερομηνία  και  ώρα που  ορίζει  η  παρούσα
διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και στην 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.)».

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 στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α.  56902/215/2-6-2017 (Β’
1924) “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»  και  να  εγγραφούν  στο  ηλεκτρονικό  σύστημα  (ΕΣΉΔΉΣ-  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 δικαιολο-
γητικά 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 εί-
ναι 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 προ-
έλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Ή 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 6 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 ΕΣΉΔΉΣ, η αναθέτουσα αρχή
θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.
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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 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
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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.

Ή 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 ΕΣΉΔΉΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
της διακήρυξης (Παράρτημα ΣΤ’). 

Το  εν  λόγω  πρότυπο  υποβάλλεται  στη  διαδικτυακή  πύλη  www  .  promitheus  .  gov  .  gr   του  ΕΣΉΔΉΣ.  Σχετικές
οδηγίες δίδονται στο επισυναπτόμενο έντυπο «ΕΕΕΣ οδηγίες.pdf» (Παράρτημα ΣΤ΄).

Ή 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.). 

Επισυνάπτεται υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο Παράρτημα Δ’ της παρούσας Διακήρυξης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό
φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

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

H 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 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.
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Ή  τεχνική  προσφορά  υποβάλλεται  ηλεκτρονικά  και  συντάσσεται  συμπληρώνοντας  την  αντίστοιχη  ειδική
ηλεκτρονική  φόρμα του  συστήματος.  Στη  συνέχεια,  το  σύστημα  παράγει  σχετικό  ηλεκτρονικό  αρχείο,  σε
μορφή  pdf,  το  οποίο  υπογράφεται  ψηφιακά  και  υποβάλλεται  από  τον  προσφέροντα.  Tα  στοιχεία  που
περιλαμβάνονται  στην  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  του  συστήματος  και  του  παραγόμενου  ψηφιακά
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει
σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες
του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

Οι  οικονομικοί  φορείς  αναφέρουν  το  τμήμα  της  σύμβασης  που  προτίθενται  να  αναθέσουν  υπό  μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής, επί ποινή αποκλεισμού:

1. Πίνακας περιεχομένων (ευρετήριο) με τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς.

2. Πλήρης Τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα  για τον προσφερόμενο εξοπλισμό. Για τα είδη
που  προβλέπεται,  πέρα  από  την  βασική  σύνθεση  του  προσφερόμενου  εξοπλισμού  θα
περιλαμβάνονται οπωσδήποτε σε λίστα όλα τα απαραίτητα υλικά - αναλώσιμα για την λειτουργία του
εξοπλισμού.

3. Πίνακας Συμμόρφωσης σύμφωνα με το Παράρτημα Β΄ για κάθε ένα από τα προσφερόμενα είδη
ξεχωριστά, τα τεχνικά φυλλάδια κατασκευαστών,  prospectus,  αναλυτικές τεχνικές περιγραφές του
είδους, του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας, αναφορές στη μεθοδολογία εγκατάστασης και την
τεχνική  υποστήριξη,  οδηγίες  και  συνοδευτικά  τεχνικά  ή  /  και  κατασκευαστικά  σχέδια,  εγχειρίδια
συντήρησης (service manuals), κατάλληλα σχήματα, εικόνες, φωτογραφίες, πιστοποιητικά,  CDs, και
ότι  άλλο  στοιχείο  διαθέτει  που  αποδεικνύει  τη  συμμόρφωση  του  προσφερόμενου  είδους  με  τις
απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και τις λοιπές υποχρεώσεις και όρους, ώστε να είναι εύκολη
η αξιολόγηση από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού.

4. Επίσημα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του κατασκευαστικού οίκου.  Ο προσφέρων θα υποβάλει
στον  ηλεκτρονικό  φάκελο  τα  τεχνικά  φυλλάδια  (prospectus)  ψηφιακά  υπογεγραμμένα  από  τον
κατασκευαστικό  οίκο.  Σε  αντίθετη  περίπτωση,  τα  τεχνικά  φυλλάδια  (prospectus)  θα  πρέπει  να
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία
θα  δηλώνεται  ότι  τα  αναγραφόμενα  σε  αυτά  στοιχεία  ταυτίζονται  με  τα  στοιχεία  των  τεχνικών
φυλλαδίων του κατασκευαστικού οίκου.

5. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (Παράρτημα Γ΄)  συμπληρωμένο  ΜΟΝΟ  με τους κωδικούς και τα
άλλα απαιτούμενα στο έντυπο στοιχεία των προσφερόμενων ειδών, ΧΩΡΙΣ να αναγράφονται τιμές.
Το έντυπο αυτό υπογράφεται ψηφιακά και επισυνάπτεται ως προσθήκη συνημμένου σε μορφή .pdf.
Ή αναφορά των κωδικών των κατασκευαστικών οίκων και των ειδών γίνεται ώστε να προσδιορίζεται
μονοσήμαντα η προμήθεια. Τονίζεται ιδιαίτερα και  επί ποινή αποκλεισμού,  ότι όλα τα επιμέρους
στοιχεία  του  Πίνακα  Οικονομικής  Προσφοράς, θα  πρέπει  να  είναι  συμπληρωμένα  και  να  είναι
απολύτως  ταυτόσημα  με  τα  στοιχεία  του  αντίστοιχου  πίνακα  της  Οικονομικής  Προσφοράς,  με
εξαίρεση τα στοιχεία  τιμών,  τα οποία θα υπάρχουν μόνο στο σχετικό  έντυπο του (υπο)φακέλου
Οικονομικής  Προσφοράς.  Εμφάνιση  οποιασδήποτε  τιμής  στον  (υπο)φάκελο  «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» οδηγεί  στην απόρριψη αυτής ως  απαράδεκτης  και  ο υποψήφιος
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αποκλείεται  από  το  διαγωνισμό.  Αποκλείονται  από  τη  διαγωνιστική  διαδικασία  όσες  Τεχνικές
Προσφορές περιέχουν στις «Συμβάσεις συντήρησης – επισκευής» στοιχεία τιμών.

6. Οποιοδήποτε  επιπλέον  στοιχείο  που  τεκμηριώνει  πληρέστερα  την  Τεχνική  Προσφορά  του
διαγωνιζόμενου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη, αλλά
και στα αντίστοιχα κριτήρια της τεχνικής αξιολόγησης. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν
όλα τα αναγκαία στοιχεία για τη διασφάλιση των συνθηκών για την τεχνικά άρτια εγκατάσταση και
θέση  σε  πλήρη  λειτουργία  (όπου  αυτή  προβλέπεται)  του  προσφερόμενου  είδους,  ως  και  γενικά
σχέδια (εφ’ όσον κρίνονται αναγκαία για το προσφερόμενο είδος). Θα αναφέρουν όλα τα αναγκαία
τεχνικά στοιχεία (βάρη, ενδεικτική διάταξη με διαστάσεις των επί μέρους συσκευών, διαστάσεις και
διαδρομές καναλιών κλπ.)  που απαιτούνται  για την προετοιμασία από την Αναθέτουσα Αρχή του
χώρου όπου ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει το είδος. 

7.  Έγγραφη δήλωση: 

 του προμηθευτή ότι ο προσφερόμενος εξοπλισμός είναι πλήρης, καινούριος, αμεταχείριστος
σύγχρονης τεχνολογίας και δεν έχει σταματήσει η παραγωγή του. 

 του προμηθευτή για την ποιότητα του προσφερόμενου εξοπλισμού καθ’ όλη τη διάρκεια της
σύμβασης, την καταλληλότητά του για τη χρήση για την οποία προορίζεται και γενικά την
ανταπόκρισή του στις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης.

 Για τα είδη με α/α 7,8,11,12,17,18,19,20,21  : του προμηθευτή ότι η εκπαίδευση θα γίνει στο
Νοσοκομείο, στην ελληνική γλώσσα. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει με έξοδα του την πραγμα-
τοποίηση της εκπαίδευσης κατόπιν συνεννόησης με το Νοσοκομείο. 

 του προμηθευτή ότι όλα τα υποβληθέντα από τον οίκο κατασκευής έγγραφα στον παρόντα
διαγωνισμό, έχουν ελεγχθεί από τον ίδιο για την ορθότητα και ακρίβειά τους και φέρει πλήρη
ευθύνη για την εγκυρότητα αυτών. Το νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να διασταυρώσει (με
κάθε πρόσφορο τρόπο) οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται από τους προμηθευτές. 

 του προμηθευτή ότι μπορεί να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης του προϊόντος από
την αγορά, σε περίπτωση που η χρήση του θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή και την ασφάλεια των
χρηστών ή ενδεχομένως και άλλων προσώπων, καθώς και την ασφάλεια πραγμάτων και εξο-
πλισμού.

 Για τα είδη με α/α 7,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21:   του προμηθευτή ότι με την παράδοση του
είδους θα παραδώσει και βεβαίωση του οίκου κατασκευής ότι το είδος (αναφέροντας τον
αριθμό σειράς S/Ν) κατασκευάστηκε την τελευταία διετία.

 του  προμηθευτή  ότι  το  είδος  θα  πρέπει  να  πληροί  τους  ισχύοντες  Ελληνικούς  και
Ευρωπαϊκούς κανονισμούς ποιότητας και ασφαλείας

 Για τα είδη με α/α 7,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21:   του κατασκευαστικού οίκου (με επίσημη
μετάφραση –επικύρωση σε περίπτωση που πρόκειται για αλλοδαπό κατασκευαστή) για τη
δέσμευση εξασφάλισης και διάθεσης ανταλλακτικών για πέντε (5) ή δέκα (10) τουλάχιστον
έτη (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ Α της παρ. 2.3.1), καθώς και ενδεχομένως άλλων απαιτούμενων υλικών
για την πλήρη λειτουργία και απόδοση του είδους από την οριστική παραλαβή αυτού. Στην
βεβαίωση  αυτή  θα  περιλαμβάνεται  η  δήλωση  δέσμευσης  του  οίκου  για  συνέχιση  της
διάθεσης των ανταλλακτικών στην Αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος
πάψει να είναι ο αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του μητρικού κατασκευαστικού οίκου στην
Ελλάδα  ή  σε  περίπτωση  που  ο  διαγωνιζόμενος  πάψει  να  υφίσταται  ως  επιχείρηση,
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δεδομένου  ότι  κρίνεται  ως  ουσιώδης  απαίτηση  της  διακήρυξης  για  την  ομαλή  και
απρόσκοπτη μακρόχρονη λειτουργία του εξοπλισμού.

 Για τα είδη με α/α 7,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21  :  του προμηθευτή για την προτεινόμενη
διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) / δύο (2) ετών
(ΒΛΕΠΕ  ΠΙΝΑΚΑ  Α  της  παρ.  2.3.1) από  την  ημερομηνία  του  πρωτοκόλλου  οριστικής
παραλαβής  του  εξοπλισμού  από  την  αρμόδια  επιτροπή.  Επισημαίνεται  ότι  είναι  στην
ευχέρεια των υποψηφίων να προσφέρουν περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας μεγαλύτερη
της  ελάχιστης  ζητούμενης  που  αυτή  ορίζεται,  και  το  στοιχείο  αυτό  θα  βαθμολογηθεί
σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης της Ομάδας Β΄ για τα είδη με κριτήριο αξιολόγησης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –
τιμής.  Σε  περίπτωση  προσφοράς  εγγύησης  καλής  λειτουργίας  πέραν  του  οριζομένου,
απαιτείται σχετική έγγραφη δέσμευση από τον κατασκευαστικό οίκο ή του εξουσιοδοτημένου
αντιπροσώπου του  στην  Ευρωπαϊκή Ένωση,  όπου  θα  υπάρχει  οπωσδήποτε  συγκεκριμένη
αναφορά στο διαγωνισμό ή την επανάληψή του. Προσφορά στην οποία δηλώνεται περίοδος
εγγύησης  καλής  λειτουργίας  μικρότερη  της  ελάχιστης  ζητούμενης  από  την  ημερομηνία
οριστικής παραλαβής του είδους, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

 Για τα είδη με α/α 7,16,17,18  : Μετά τη λήξη του ως άνω χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας,
ο  προμηθευτής  υποχρεώνεται,  εφόσον  αυτό  απαιτηθεί  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή,  να
αναλάβει την πλήρη συντήρηση και την επισκευή του εξοπλισμού, την τεχνική υποστήριξη σε
ανταλλακτικά (περιλαμβανομένου του παρελκόμενου εξοπλισμού), μέχρι τη συμπλήρωση
πέντε (5) ή δέκα (10) ετών τουλάχιστον  (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ Α της παρ. 2.3.1)(ανάλογα με τις
προδιαγραφές του είδους) από την οριστική παραλαβή του είδους σε κατάσταση λειτουργίας,
έναντι  ιδιαίτερης ετήσιας αμοιβής, την οποία θα έχει καθορίσει  οπωσδήποτε στην αρχική
οικονομική  του  προσφορά  και  η  οποία  θα  συνυπολογιστεί  στον  καθορισμό  της  τελικής
συμφερότερης προσφοράς.

 Για  τα  είδη με  α/α 7,11,12,16,17,18,19,21:   του προμηθευτή,  ότι  κατά την παράδοση των
ειδών θα προσκομίσει υποχρεωτικά α) service manual, β) part list γ) service mode (κωδικοί ή
συνδυασμοί πλήκτρων όπου απαιτείται).

 του  προμηθευτή  για  το  χρόνο  παράδοσης  -  εγκατάστασης  του  προσφερόμενου  είδους.
Επισημαίνεται  ότι  είναι  στην  ευχέρεια  των  υποψηφίων  να  προσφέρουν  μικρότερο χρόνο
παράδοσης και εγκατάστασης.

 Για  τα  είδη  του  ΠΙΝΑΚΑ  Α  της  παρ.  2.3.1  :  του  προμηθευτή  για  τη  διάρκεια  του  χρόνου
πλήρους συντήρησης-επισκευής, μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, του
ζητούμενου εξοπλισμού.

 Του προμηθευτή για το χρόνο ισχύος της προσφοράς

 Για τα είδη με α/α 7,16,17,18:   Ο κατασκευαστικός οίκος θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι
η προσφέρουσα εταιρεία (προμηθευτής είναι εξουσιοδοτημένη ως προς την παροχή πλήρους
τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης (service, ανταλλακτικά κ.λ.π.). 

9. Ειδικότερα οι προσφορές και ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να συνοδεύονται από:

 Πιστοποιητικό σήμανσης CE (CE Mark), ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις της
Ε.Ε  (σύμφωνα  με  την  «Απόφαση  αριθ.  768/2008/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και
Συμβουλίου της  09/07/2008  για  το  κοινό  πλαίσιο  εμπορίας  προϊόντων και  κατάργηση της
απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου» και τον «Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 της 09/2008
για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την
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εμπορία  των  προϊόντων  και  για  την  κατάργηση  του  κανονισμού  (ΕΟΚ)  αριθ.  339/93  του
Συμβουλίου» όπως ισχύει σήμερα).

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

Στο περιεχόμενο των πάσης φύσεως βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών, ή δικαιολογητικών, ή εγγυήσεων-
καλύψεων (χρονικές – ποιοτικές – ποσοτικές - παροχής όρων συντήρησης – ανταλλακτικών - αναλωσίμων
κλπ.), τα οποία θα αναφερθούν & κατατεθούν ηλεκτρονικά από τους «προμηθευτές» για την αξιολόγηση,
βαθμολόγηση, προμήθεια – εγκατάσταση – παράδοση – εκπαίδευση - διασφάλιση συντήρησης, εγγυήσεων,
ανταλλακτικών,  αναλωσίμων,  εκπαιδευμένου  τεχνικού  προσωπικού  κ.λ.π.,  θα  περιλαμβάνονται  πλήρη
στοιχεία,  κατά  περίπτωση,  του  μητρικού  ή  θυγατρικού  ελληνικού  οίκου  (Δ/νση,  τηλέφωνο,  ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο, κλπ.) και του υπογράφοντος Νομίμου Εκπροσώπου (όνομα-ιδιότητα).

Τα  σχετικά  συνυποβαλλόμενα,  με  την  προσφορά  στοιχεία,  από  τους  «προμηθευτές»,  όπως
πιστοποιητικά  ή  βεβαιώσεις  για  το  εξειδικευμένο  τεχνικό  ή  εκπαιδευτικό  προσωπικό,  εξασφάλιση
μακρόχρονης παροχής ανταλλακτικών ή αναλωσίμων μονοπωλιακού χαρακτήρα, εξασφάλιση μακρόχρονης
παροχής υπηρεσιών, εγκατάστασης, service, εκπαίδευσης κλπ. εγγυήσεις ή καλύψεις τεχνικής ή οικονομικής
φύσης  κλπ.  στοιχεία  τα  οποία αναφέρονται  στα παραρτήματα της Διακήρυξης,  και  όχι  για το μέρος της
τεχνικής προσφοράς που συντάσσεται από τον Προμηθευτή, (τεχνική περιγραφή, γενικοί-ειδικοί όροι, φύλλο
συμμόρφωσης,  κ.λ.π.),  προκειμένου  να  κριθούν,  χαρακτηρισθούν  και  αξιολογηθούν  πρέπει  να  είναι
οπωσδήποτε επιβεβαιωμένα-τεκμηριωμένα με αντίστοιχες βεβαιώσεις, από τον αντίστοιχο κατασκευαστικό
οίκο η τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του στην ευρωπαϊκή ένωση (όπου απαιτείται).

Προσφορές οι οποίες στην ΤΕΧΝΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ τους ή στον ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΏΣΉΣ είναι αόριστες,
ασαφείς ή ελλιπείς και δεν πληρούν όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις για τεκμηρίωση, δεν θα λαμβάνονται
υπόψη και θα αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας αξιολόγησης. 
Για τη διευκόλυνση και διασφάλιση της διαδικασίας αξιολόγησης, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται  στον
φάκελο  «δικαιολογητικά  συμμετοχής  -  τεχνική  προσφορά»    και  απαιτείται   να  προσκομιστούν  σε  έντυπη  
μορφή, θα υποβάλλονται οπωσδήποτε με αρίθμηση του περιεχομένου και αντίστοιχο ευρετήριο.

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

Ή  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  ΕΣΉΔΉΣ  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

Ή 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. 
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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 ορι-
στική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή αυτών και την αποπληρωμή τους.

Στην οικονομική προσφορά πρέπει να συμπεριληφθεί και ο επίσημος τιμοκατάλογος ανταλλακτικών της
μητρικής εταιρίας σε ευρώ για τον εξοπλισμό/μηχανήματα που περιλαμβάνονται στο προσφερόμενο είδος
(για τα είδη με α/α 7,16,17).

Οι προμηθευτές πρέπει να περιλαμβάνουν στην οικονομική τους προσφορά (για τα είδη με α/α 7,16,17),
τιμοκατάλογο των κυριότερων ανταλλακτικών,  των  εργατικών,  και  να δεσμευθούν ότι  τυχόν  μελλοντικές
μεταβολές θα γίνονται σύμφωνα με την αύξηση του τιμαρίθμου του προηγούμενου έτους και θα είναι ίδιες με
τις μεταβολές στις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε.

Αντίγραφο του καταλόγου αυτού (χωρίς τιμές) θα περιλαμβάνεται στην τεχνική προσφορά.

Διευκρινίζεται ότι:

Το κόστος συντήρησης για τα έτη μετά από τη λήξη της ζητούμενης περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας
δεν  περιλαμβάνεται  στον  προϋπολογισμό  της  προμήθειας  εκάστου  είδους  και  θα  καταβληθεί  από το
Νοσοκομείο, ως συμβαλλόμενο μέρος, όταν απαιτηθεί σύναψη σύμβασης συντήρησης.

Ή  υπηρεσία  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  ζητήσει  από  τους  συμμετέχοντες  στοιχεία  απαραίτητα  για  την
τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Ή 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.

Ώς απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΏ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΏ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της
παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που
καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στην παρούσα διακήρυξη. 

Το  κόστος  της  συντήρησης  του  εξοπλισμού  δεν  είναι  επιλέξιμο  προς  συγχρηματοδότηση  από  το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».

ΟΡΟΙ  ΚΑΙ  ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ –  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (αφορά μόνο τα είδη για τα οποία απαιτείται
συντήρηση με α/α    7, 16, 17 & 18  

 Ο προμηθευτής με ποινή αποκλεισμού υποχρεούται στην οικονομική προσφορά να αναφέρει την
συγκεκριμένη  ετήσια  τιμή  των  εξόδων  πλήρους  συντήρησης  (με  ανταλλακτικά,  εργασία,
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αποκατάσταση βλαβών χωρίς 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
πενταετίας  ή  δεκαετίας  (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ Α της  παρ.  2.3.1)  από την  εγκατάσταση  –  παράδοση σε
λειτουργία του είδους, 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 ή πενταετία (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ Α της
παρ.  2.3.1),  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 τα είδη όπου απαιτείται συντήρηση (α/α 7, 16, 17 & 18), στην προσφερόμενη ετήσια τιμή συντήρησης
περιλαμβάνονται  οπωσδήποτε (με  ποινή  αποκλεισμού)  τα  ανταλλακτικά και  τα  πάσης  φύσεως υλικά και
εργατικά. Στην τιμή συντήρησης δεν περιλαμβάνονται τα αναλώσιμα υλικά των προσφερόμενων ειδών.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα  διακοσίων
εβδομήντα ημερών (270) από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

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

Ή 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
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δημόσιο  συμφέρον,  να  ζητήσει  εκ  των  υστέρων  από  τους  οικονομικούς  φορείς  που  συμμετέχουν  στη
διαδικασία, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, είτε όχι.

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.  (Περιεχόμενα  φακέλου  «Δικαιολογητικά  συμμετοχής-Τεχνική  προσφορά»),
2.4.4.  (Περιεχόμενα  φακέλου  «Οικονομική  προσφορά»/  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 102 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

ε)  η  οποία υποβάλλεται  από έναν προσφέροντα που έχει  υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές.  Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ της παρούσας (περ. γ΄ της παρ. 4
του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και
στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων, 

στ) η οποία είναι υπό αίρεση,

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

η) 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.
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΉΔΉΣ, 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:

 Ήλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την
Τρίτη 06/07/2021 και ώρα  11:00 π.μ.,  μετά την παρέλευση τριών (3) εργάσιμων ημερών από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 

 Ήλεκτρονική 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.

Ή 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 102 του ν. 4412/2016.

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.

Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι:

α)  για  τα είδη με  α/α 1,2,3,4,5,6,9,10,15,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 & 32 η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

β) για τα είδη με  α/α 7,8,11,12,13,14,16,17,18,19,20 & 21 η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής,

Α.  Ειδικότερα για  τα είδη με    α/α 1,2,3,4,5,6,9,10,15,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 & 32 με κριτήριο     την  
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής:

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 μόνο των τεχνικών προσφορών
των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Ή αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα
με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν
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πληρούν  τους  όρους  και  τις  απαιτήσεις  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  την  αποδοχή  όσων  τεχνικών
προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται
ενιαίο  πρακτικό,  το  οποίο  κοινοποιείται  από  το  ως  άνω  όργανο,  μέσω  της  λειτουργικότητας  της
«Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία
και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών.

δ)  Το  αρμόδιο  γνωμοδοτικό  όργανο  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  των  οικονομικών  προσφορών  των
προσφερόντων,  των οποίων τις  τεχνικές  προσφορές  και  τα  δικαιολογητικά συμμετοχής  έκρινε  πλήρη και
σύμφωνα με  τους όρους  και  τις  απαιτήσεις  της  παρούσας  και  συντάσσει  πρακτικό  στο οποίο εισηγείται
αιτιολογημένα  την  αποδοχή  ή  απόρριψή  τους,  την  κατάταξη  των  προσφορών  και  την  ανάδειξη  του
προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας
της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.

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 ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές.  Ή κλήρωση γίνεται  ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού  και  παρουσία  των  οικονομικών  φορέων  που  υπέβαλαν  τις  ισότιμες  προσφορές.  Τα
αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση.

Στη  συνέχεια  εκδίδεται  από  την  αναθέτουσα  αρχή  μια  απόφαση,  με  την  οποία  επικυρώνονται  τα
αποτελέσματα   όλων των  ανωτέρω  σταδίων («Δικαιολογητικά  Συμμετοχής»,  «Τεχνική  Προσφορά»  και
«Οικονομική  Προσφορά»), η  οποία  κοινοποιείται  με  επιμέλεια  αυτής  στους  προσφέροντες  μέσω  της
λειτουργικότητας  της  «Επικοινωνίας»  του  συστήματος  ΕΣΗΔΗΣ,  μαζί  με  αντίγραφο  των  αντιστοίχων
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων.

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4
της παρούσας.

Β. Ειδικότερα για τα είδη με    α/α 7,8,11,12,13,14,16,17,18,19,20 & 21 με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα  
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής:

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.  Ή
αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνονται σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στον ν.4412/2016 και τους
όρους της παρούσας, ενώ 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.
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Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να 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  μαζί  με  αντίγραφο  των  πρακτικών  της  διαδικασίας  ελέγχου  και  αξιολόγησης  των
προσφορών των ως άνω σταδίων.

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.

δ) Ή 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.

Κατά  την  αξιολόγηση  –  βαθμολόγηση  των  προσφορών  καταρτίζεται,  για  κάθε  αποδεκτή  προσφορά,
ισοδύναμη συγκριτικά σύνθεση του προσφερομένου είδους, η οποία οφείλει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της
Διακήρυξης και με βάση αυτή τη σύνθεση, διαμορφώνεται μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, η
αντίστοιχη ισοδύναμη συγκριτική τιμή προμήθειας του είδους.

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.  Ή
κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στη σχετική 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 μαζί με αντίγραφο
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών του ως άνω σταδίου. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της
παρούσας.

Σε  κάθε  περίπτωση,  ανεξαρτήτως  ποσού  και  διαδικασίας,  όταν  εξαρχής  έχει  υποβληθεί  μία  προσφορά,
εκδίδεται  μια  απόφαση,  με  την  οποία  επικυρώνονται  τα  αποτελέσματα  όλων  των  σταδίων,  ήτοι
Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς.
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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 - 2.2.8 αυτής.

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 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.  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. 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 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.

Όσοι δεν 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 έως 2.2.8 (κριτήρια
ποιοτικής επιλογής) της παρούσας, 

Σελίδα 50

21PROC008679117 2021-05-28



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 Σύμβασης
ότι  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 παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.

Ή 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 

Ή 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.

Ή 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 άσκη-
σης 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

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 μετα-
βολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης
προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Ή υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρ-
μόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.

Ή 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. 
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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.

Ή προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΉΔΉΣ
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. 

Ή προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβα-
σης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμ-
φωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβασης εάν υποβλή-
θηκε 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.

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΉΔΉΣ:

Σελίδα 52

21PROC008679117 2021-05-28



• 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. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ.
39/2017.

Ή 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 προσφυ-
γής
Ή 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 ΕΣΉΔΉΣ 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 ΕΣΉΔΉΣ 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.

Ή  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.

Ή άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης.

Ή 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.

Ή 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.
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3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Ή 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 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.

Ή 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 Παράρτημα
Δ’ της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Ή 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. 

Ή  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  καταπίπτει  σε  περίπτωση  παράβασης  των  όρων  της  σύμβασης,  όπως  αυτή
ειδικότερα ορίζει. 

Ή 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 της ως άνω εγγύησης γίνεται
μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

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

Κατά την  εκτέλεση της  σύμβασης  ο  ανάδοχος  τηρεί  τις  υποχρεώσεις  στους  τομείς  του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού  δικαίου,  που  έχουν  θεσπιστεί  με  το  δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού
δίκαιου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

Ή 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.
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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. Ή 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. Ή 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 

Ή 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.4412/2016.

Οποιαδήποτε όμως τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα
υπογράφεται  και  από  τους  δυο  συμβαλλόμενους,  μετά  από  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου  οργάνου,
αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

Ή  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,
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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. Ή πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:

 Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.

Ή  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. 

Πιο  συγκεκριμένα  για  την  πληρωμή  της  δαπάνης  απαιτούνται:  α)  Πρωτόκολλο  οριστικής  ποσοτικής  και
ποιοτικής  παραλαβής  (σύμφωνα  με  το  αρθ.  208  του  ν.  4412/2016,  β)  δελτίο  αποστολής-τιμολόγιο  του
ανάδοχου, στο οποίο θα αναγράφονται λεπτομερώς το κάθε είδος, η τιμή, η ποσότητα, ο σειριακός αριθμός
γ) αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

5.1.2. Toν 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
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στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο
206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6 της παρούσας (ειδικοί όροι) εκτέλεσης της παρούσας.

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, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαι-
νόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδο-
χο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του ανα-
δόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λή-
ξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 & 207 του Ν.4412/16, επιβάλλε -
ται 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 παραδόθη-
καν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάστα-
ση 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.

Ή 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-Δικαστική επίλυση
διαφορών

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρ-
θρων 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 προθε-
σμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Ή
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
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απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφα-
σης 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

 Ο χρόνος παράδοσης των υλικών ορίζεται έως εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης, το οποίο και θα αναφέρει υποχρεωτικά στην αρχική του προσφορά.

 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 περί-
πτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον προμηθευτή και η παράταση χορηγείται χωρίς να συ-
ντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύ-
νατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207
του ν. 4412/2016.

 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.

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδο-
χής 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 υπο-
βάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρε-
ται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της
οποίας προσκομίστηκε.

 Για τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης (Ε.Υ.Δ.) του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

 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 Παράρτημα Ε’ της 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.

 Ή 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. Για την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του εξοπλισμού
από  την  αρμόδια  επιτροπή,  απαραίτητη  προϋπόθεση,  είναι  η  εγκατάσταση  και  ο  εξοπλισμός  να
βρίσκονται  σε  κατάσταση  πλήρους  λειτουργίας.  Επιπρόσθετα για  τα  είδη  με  α/α
7,11,12,16,17,18,19,21 απαραίτητη είναι η παράδοση των τεχνικών εγχειριδίων και πιο συγκεκριμένα
πλήρης  σειρά  τευχών  (εγχειρίδια)  (σε  έντυπη  και  ηλεκτρονική  μορφή), με  οδηγίες  χρήσεως  και
λειτουργίας  με αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και  λειτουργιών για όλες τις
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αντίστοιχες εφαρμογές, (Operation manual στην αγγλική και ελληνική γλώσσα) και συντήρησης και
επισκευής (Service manual στην αγγλική ή στην ελληνική γλώσσα).

 Όλα τα προσφερόμενα είδη, υλικά και υποσυστήματά τους που θα προμηθεύσει, εγκαταστήσει και
θέσει σε λειτουργία ο Ανάδοχος πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα, χωρίς ελαττώματα και να
ικανοποιούν  όλους  τους  όρους  της  σύμβασης,  που  καθορίζουν  τον  τύπο,  την  κατηγορία  και  τα
υπόλοιπα χαρακτηριστικά του.

 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να δώσει οποιαδήποτε στοιχεία προέλευσης των υλικών ήθελε ζητήσει ο
φορέας για διαπίστωση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών τους.

 Ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει κάθε προσκομιζόμενο είδος και ο ανάδοχος υποχρεώνεται
να  υπακούσει  σε  οποιαδήποτε  εντολές  των  αρμοδίων  υπηρεσιών  του,  για  είδος  το  οποίο  δεν
εκπληρώνει τους συμβατικούς όρους, που αναφέρονται στην ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του.

 Τυχόν βλάβες κατά τη διάρκεια των δοκιμών βαρύνουν τον προμηθευτή ο οποίος οφείλει με δικά του
έξοδα να τις αποκαταστήσει άμεσα εντός δεκαπέντε (15) ημερών. Μετά την αποκατάσταση τυχόν
βλαβών ακολουθεί εκ νέου δοκιμή του συστήματος διάρκειας μέχρι επτά (7) ημερών στην κρίση της
επιτροπής παραλαβών με τους ίδιους όρους αποκατάστασης βλαβών.

 Μετά από παρέλευση δοκιμαστικής λειτουργίας, διάρκειας ενός (1) μηνός, κατά την οποία πρέπει να
πραγματοποιηθούν όλοι οι απαιτούμενοι ποιοτικοί έλεγχοι, οι μετρήσεις, η επίδειξη λειτουργίας του,
η  διαπίστωση  της  καλής  του  κατάστασης,  η  επαλήθευση  των  τεχνικών  του  δυνατοτήτων  και
χαρακτηριστικών,  θα  συνταχθεί  πρακτικό  ποσοτικής  και  ποιοτικής  παραλαβής  από  την  αρμόδια
Επιτροπή.

 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  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’ έφεση 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.

 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
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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.  Ή  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 καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των
προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

 Με  απόφαση  του  Δ.Σ.  του  Νοσοκομείου,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου  οργάνου,  o
προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή,
εφόσον  δεν  φόρτωσε,  παρέδωσε  ή  αντικατέστησε  τα  συμβατικά  υλικά,  ή  δεν  επισκεύασε  ή
συντήρησε αυτά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή
του,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμοδίου  οργάνου,  το  oπoίo υποχρεωτικά  καλεί  τον
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται
στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016.

6.3 Εγκατάσταση υλικών

 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του εξοπλισμού (για τα είδη με
α/α 7,8,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21) και να το δοκιμάσει και παραδώσει σε πλήρη λειτουργία, με
δικό του ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό, με δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με
τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και τη λοιπή σχετική νομοθεσία του ελληνικού κράτους,
τις  οδηγίες  και  τα  σχέδια  του  κατασκευαστικού  οίκου  και  τέλος,  τις  οδηγίες  των  αρμοδίων
υπηρεσιών του Γ.Ν. Καστοριάς, στους χώρους που διαθέτουν.

 Ώς τόπος παράδοσης και παραλαβής ορίζεται το Γ.Ν. Καστοριάς, και η εγκατάσταση των ειδών θα
γίνει  στους  αντίστοιχους  χώρους  του.  Ο  ανάδοχος  αναλαμβάνει  τα  έξοδα  μεταφοράς,
εγκατάστασης,  παράδοσης,  παραλαβής  και  θέσης σε  λειτουργία των προς προμήθεια ειδών,  με
ευθύνη και μέριμνά του στο χώρο που θα του υποδειχθεί και θα γίνεται από προσωπικό και με μέσα
δικά  του.  Ευθύνη  του  προμηθευτή  θα  υπάρχει  και  για  τυχόν  βλάβες  οι  οποίες  μπορεί  να
προκληθούν στους χώρους του νοσοκομείου κατά τη μεταφορά και εγκατάσταση του εξοπλισμού
στο χώρο χρήσης. Για όλα τα παραπάνω θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η υποδομή του νοσοκομείου.

 Ή εγκατάσταση των ειδών καθώς και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να καλύπτουν
πλήρως τους σχετικούς κανονισμούς για ασφάλεια και υγιεινή και να διασφαλίζουν την ομαλή και
πλήρη λειτουργία των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων των κτιριακών υποδομών
του Γ.Ν. Καστοριάς. Με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου, μετά από σχετικό του αίτημα και έγκριση
από την αρμόδια Υπηρεσία του Γ.Ν. Καστοριάς, θα προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες εργασίες για
την επίτευξη των ανωτέρω.
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6.4 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

 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.

 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.

 Ή επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του
άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.5 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας

1. Μετά το πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας και την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής (ποσοτικής-
ποιοτικής) παραλαβής και προκειμένου να αποδεσμευτεί η εγγύηση καλής εκτέλεσης, απαιτείται η
κατάθεση  εγγύησης  καλής  λειτουργίας,  τόσο  για  τα  επιμέρους  τμήματα  που  απαρτίζουν  το
προσφερόμενο είδος, όσο και για το σύνολο του είδους, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές (στα
είδη που προβλέπεται). 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 από τον χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας κατά τρεις μήνες (3).

2. Ή εγγύηση καλής λειτουργίας της σύμβασης ανέρχεται σε ποσοστό δύο (2%) τοις εκατό επί της αξίας
της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

3. Ή ανωτέρω εγγύηση 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 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’  όλο  το  χρόνο  ισχύος  της.  Σε
περίπτωση  μη  συμμόρφωσης  του  αναδόχου  προς  τις  συμβατικές  του  υποχρεώσεις,  η  επιτροπή
συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για
τη  συμμόρφωση  του  αναδόχου  στις  απαιτήσεις  της  σύμβασης.  Σε  περίπτωση  μη  συμμόρφωσης,
ολικής  ή  μερικής,  του  αναδόχου,  το  συλλογικό  όργανο  μπορεί  να  προτείνει  την  ολική  ή  μερική
κατάπτωση  της  εγγυήσεως  καλής  λειτουργίας.  Το  πρωτόκολλο  εγκρίνεται  από  το  αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο.

4. Κατά  τη  διάρκεια  της  εγγύησης  το  Νοσοκομείο  δεν  θα  ευθύνεται  για  καμία  βλάβη  του  είδους
προερχόμενη από τη συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για τα
εργατικά, ανταλλακτικά υλικά, εκτός αναλωσίμων που αναφέρεται στη διακήρυξη ότι εξαιρούνται.
Στην  πλήρη  εγγύηση  περιλαμβάνεται  υποχρέωση  του  προμηθευτή  και  για  προληπτικό  έλεγχο
συντήρησης, σύμφωνα με τις οδηγίες του Κατασκευαστικού Οίκου, ώστε το μηχάνημα να είναι πάντα
σε κατάσταση ετοιμότητας, ότι δηλαδή ακριβώς προβλέπει το σχέδιο πλήρους σύμβασης.
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5. Σε περίπτωση κατά την οποία ο υπόχρεος φορέας για την έγκαιρη παράδοση του έτοιμου χώρου,
προς εγκατάσταση του συγκροτήματος, δεν συμμορφωθεί εμπρόθεσμα και δεν ετοιμάσει το χώρο
(σύμφωνα με τις αναγκαίες απαιτήσεις του προμηθευτικού οίκου), ένα μήνα πριν από την συμβατική
ημερομηνία παράδοσης, τότε η μεν παράδοση των ειδών ακολουθεί τις  αντίστοιχες διατάξεις της
κείμενης  νομοθεσίας,  η  δε εγγύηση καλής λειτουργίας αρχίζει  το  βραδύτερο ένα μήνα,  μετά την
συμβατική ημερομηνία παράδοσης.

6. 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.

6.6 Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου

6.6.1 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 καταγ-
γείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές δια-
τάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.

6.6.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό ανα-
γκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβα-
σμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κα-
τάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα
αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίω-
σης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.

6.6.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να προ-
σκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμ-
βασης 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 Διοικητής 

Χάτσιος Γρηγόριος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄-  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΦΥΣΙΚΟΥ  ΚΑΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ

χωρίς ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
με ΦΠΑ 24%

1 ΓΡΑΦΕΙΟ 140Χ80 ΤΕΜ. 13 2.096,77 € 2.600,00 €

2 ΤΡΟΧΉΛΑΤΉ ΚΑΡΕΚΛΑ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΕΜ. 60 4.838,71 € 6.000,00 €

3 ΚΑΡΕΚΛΑ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΕΜ. 80 2.580,65 € 3.200,00 €

4 ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΘΑΛΑΜΟΥ
ΔΙΦΥΛΛΉ 80Χ40Χ210

ΤΕΜ. 27 3.048,39 € 3.780,00 €

5 ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΉ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
80Χ40Χ190

ΤΕΜ. 15 2.177,42 € 2.700,00 €

6 ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΑ ΤΕΜ. 5 1.209,68 € 1.500,00 €
7 ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΣΤΥΠΤΉΡΙΟ 30 KG ΤΕΜ. 2 48.387,10 € 60.000,00 €

8 ΣΥΣΤΉΜΑ ΑΦΑΛΑΤΏΣΉΣ
ΠΛΥΝΤΉΡΙΏΝ

ΤΕΜ. 1 3.225,81 € 4.000,00 €

9 ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΦΑΓΉΤΟΥ 20 ΘΕΣΕΏΝ

ΤΕΜ. 1 4.838,71 € 6.000,00 €

10 ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΦΑΓΉΤΟΥ 10 ΘΕΣΕΏΝ

ΤΕΜ. 1 3.225,81 € 4.000,00 €

11

ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΣΚΕΥΏΝ - ΠΙΑΤΏΝ
ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΉΤΑ ΠΛΥΣΉΣ

ΤΑΨΙΏΝ GN(1/1) ΚΑΙ ΥΨΟΣ
ΤΑΨΙΏΝ >80

ΤΕΜ. 1 7.000,00 € 8.680,00 €

12 ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΑΤΏΝ ME KAΔΟ
50Χ50CM

ΤΕΜ. 2 5.645,16 € 7.000,00 €

13
ΨΥΓΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΏΝ

ΣΥΝΤΉΡΉΣΉΣ INOX HASP
ΔΙΠΟΡΤΟ 1.300-1.400 LT

ΤΕΜ. 1 4.032,26 € 5.000,00 €

14
ΨΥΓΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΏΝ

ΣΥΝΤΉΡΉΣΉΣ INOX HASP
ΜΟΝΟΠΟΡΤΟ 600-700 LT

ΤΕΜ. 2 5.000,00 € 6.200,00 €

15 ΒΙΤΡΙΝΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΉ
ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ 175 CM

ΤΕΜ. 1 1.612,90 € 2.000,00 €

16 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΣΙΔΕΡΏΜΑΤΟΣ 3
M

ΤΕΜ. 1 36.290,32 € 45.000,00 €

17 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΣΤΕΓΝΏΤΉΡΙΟ 23 KG

ΤΕΜ. 1 8.064,52 € 10.000,00 €

18 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΣΤΕΓΝΏΤΉΡΙΟ 10 KG

ΤΕΜ. 1 1.612,90 € 2.000,00 €
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19 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ
10 KG ΤΕΜ. 2 7.258,06 € 9.000,00 €

20 ΉΛΕΚΤΡΙΚΉ ΚΟΥΖΙΝΑ 6 ΕΣΤΙΏΝ
ΜΕ ΦΟΥΡΝΟ ΤΕΜ. 1 6.451,61 € 8.000,00 €

21 ΠΡΕΣΣΑ ΜΕ ΑΤΜΟΓΕΝΝΉΤΡΙΑ ΤΕΜ. 1 12.096,77 € 15.000,00 €
22 MIXER ΜΕ ΚΑΔΟ 20 LT ΤΕΜ. 1 645,16 € 800,00 €
23 ΨΥΓΕΙΟ ΜΙΚΡΟ 100 LT ΤΕΜ. 55 8.870,97 € 11.000,00 €

24 ΤΉΛΕΟΡΑΣΉ LED 32'' ΜΕ
ΕΠΙΤΟΙΧΉ ΒΑΣΉ ΤΕΜ. 45 7.258,06 € 9.000,00 €

25 ΤΉΛΕΟΡΑΣΉ LED 43'' ΜΕ
ΕΠΙΤΟΙΧΉ ΒΑΣΉ ΤΕΜ. 10 2.419,35 € 3.000,00 €

26 ΔΙΘΕΣΙΟ ΚΑΘΙΣΜΑ
ΑΝΑΜΟΝΉΣ ΤΕΜ. 20 4.032,26 € 5.000,00 €

27 ΤΡΙΘΕΣΙΟΣ ΚΑΝΑΠΕΣ ΤΕΜ. 5 1.008,06 € 1.250,00 €
28 ΔΙΘΕΣΙΟΣ ΚΑΝΑΠΕΣ ΤΕΜ. 5 806,45 € 1.000,00 €
29 ΠΑΓΚΑΚΙ ΕΞΏΤΕΡΙΚΟΥ ΧΏΡΟΥ ΤΕΜ. 5 1.209,68 € 1.500,00 €

30
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ Ή/Y ΜΕ

ΟΘΟΝΉ ΠΛΉΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ
ΠΟΝΤΙΚΙ

ΤΕΜ. 10 5.645,16 € 7.000,00 €

31 ΕΚΤΥΠΏΤΉΣ ΕΓΧΡΏΜΟΣ Α3
INKJET

ΤΕΜ. 1 483,87 € 600,00 €

32 ΕΚΤΥΠΏΤΉΣ
ΠΟΛΥΜΉΧΑΝΉΜΑ ΦΑΞ

ΤΕΜ. 9 1.959,68 € 2.430,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 205.032,26 € 254.240,00 €
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

Τα αναγραφόμενα στον πίνακα συμμόρφωσης,  στον οποίο θα 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. Στη Στήλη  «ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΉΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι,
υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

2. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΉΣΉ ΥΠΟΨΉΦΙΟΥ» 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  «ΠΑΡΑΠΟΜΠΉ» 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).

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων οι πίνακες συμμόρφωσης για κάθε ζητούμενο είδος με το σύνολο
των  τεχνικών  προδιαγραφών  του,  παρατίθενται  ως  συνημμένα  αρχεία  στους  αντίστοιχους  συστημικούς
αριθμούς στην πλατφόρμα του ΕΣΉΔΉΣ.
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Α/Α 1 ΓΡΑΦΕΙΟ 140Χ80

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣ
Η

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 Να είναι καινούργιο, λειτουργικό, να έχει χρώμα μπεζ και 
να είναι ανθεκτικής κατασκευής

ΝΑΙ

2 Υλικό κατασκευής: Οριζόντια επιφάνεια από μελαμίνη 
πάχους 25 mm με άνοιγμα για καλώδια Ή/Υ

ΝΑΙ

3 Πόδια από ενιαία επιφάνεια μελαμίνης  πάχους 20 mm ΝΑΙ

4 Μετώπη στο μπροστινό μέρος ύψους 40 cm, πάχους 16 
mm ΝΑΙ

5 Θα φέρει 3 ενσωματωμένα συρτάρια με μηχανισμούς κί-
νησης, το ένα τουλάχιστον να κλειδώνει ΝΑΙ

6 Nα έχει σήμανση CE ή άλλη αντίστοιχη πιστοποίηση ΝΑΙ
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A/A 2 ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣ
Η

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 Να είναι καινούργια, λειτουργική, να έχει χρώμα μαύρο 
και να είναι ανθεκτικής κατασκευής ΝΑΙ

2 Nα μπορεί να δεχθεί ασφαλές βάρος 100 kg ΝΑΙ

3

Θα φέρει 5 διπλά ροδάκια κίνησης, μηχανισμό ρύθμισης 
ύψους με αμορτισέρ, μηχανισμό ρύθμισης πλάτης, 2 
μπράτσα, επένδυση από μαύρη δερματίνη υψηλής αντο-
χής και εσωτερικά με αφρολέξ ικανού πάχους για άνετο 
κάθισμα

ΝΑΙ

4 Να περιστρέφεται στον άξονα της ΝΑΙ

5 Nα έχει σήμανση CE ή άλλη αντίστοιχη πιστοποίηση ΝΑΙ
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A/A 3 ΚΑΡΕΚΛΑ ΣΥΝΟΔΟΥ

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣ
Η

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 Να είναι καινούργια, λειτουργική και  ανθεκτικής κατα-
σκευής

ΝΑΙ

2 Nα μπορεί να δεχθεί ασφαλές βάρος 120 kg ΝΑΙ

3 Δεν θα έχει μπράτσα ΝΑΙ

4 Οι διαστάσεις της έδρας θα είναι περίπου 52Χ52 cm ΝΑΙ

5
H έδρα και η πλάτη θα έχουν αφρολέξ ικανού πάχους για 
άνετο κάθισμα και δερματίνη υψηλής αντοχής, χρώματος 
επιλογής μας

ΝΑΙ

6

Ο σκελετός θα είναι βαμμένος σε μαύρο χρώμα με 
ηλεκτροστατική βαφή, θα έχει 4 πόδια με αντιολισθητικά 
πέλματα, το υλικό κατασκευής θα είναι χαλυβδοσωλήνας 
κυκλικής διατομής ελάχιστης διαμέτρου 20 mm και 
πάχους 1,5 mm ή μορφοσωλήνας διαστάσεων 15Χ30  mm 
και πάχους 1,5 mm

ΝΑΙ

7 Nα έχει σήμανση CE ή άλλη αντίστοιχη πιστοποίηση ΝΑΙ

21PROC008679117 2021-05-28



A/A 4 ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΔΙΦΥΛΛΗ 80Χ40Χ210

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣ
Η

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 Να είναι καινούργια, λειτουργική, καλαίσθητη και  ανθε-
κτικής κατασκευής

ΝΑΙ

2 Πάχος μελαμίνης 20 mm, πόρτες 18 mm ΝΑΙ

3 Με χώρισμα στην μέση ΝΑΙ

4 Ράφι  στο επάνω μέρος με ύψος 30 cm, κρεμαστάρι, ράφι 
στο κάτω μέρος με ύψος 35 cm

ΝΑΙ

5 Εμπρός κάτω μετώπη, πλαστικές βάσεις 1cm ΝΑΙ

6 Χρώμα μπεζ ΝΑΙ
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Α/Α 5 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 80Χ40Χ190

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣ
Η

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 Να είναι καινούργια, λειτουργική, καλαίσθητη και  
ανθεκτικής κατασκευής

ΝΑΙ

2 Πάχος μελαμίνης: 20 mm ΝΑΙ

3 Στο κάτω μέρος θα έχει δίφυλλο ντουλάπι με ράφι στην 
μέση, που θα κλειδώνει ΝΑΙ

4 Στο επάνω μέρος θα έχει 2 κινητά ράφια πάχους  20 mm, 
θα έχει 2 γυάλινα φύλλα τα οποία θα κλειδώνουν ΝΑΙ
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Α/Α 6 ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΑ

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣ
Η

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 Να είναι καινούργια, λειτουργική, καλαίσθητη και  
ανθεκτικής κατασκευής.

ΝΑΙ

2
Ή τραπεζοτουαλέτα με κομοδίνο διαστάσεων 45Χ45Χ85 
περίπου, θα φέρει 4 ρόδες διαμέτρου Φ 50, οι δυο θα 
έχουν φρένο.

ΝΑΙ

3 Θα φέρει κάτω ντουλαπάκι με ένα ράφι. ΝΑΙ

4 Θα φέρει επάνω συρτάρι με τηλεσκοπικό μηχανισμό. ΝΑΙ

5

H τάβλα θα προσαρμόζεται και στις δύο πλευρές του 
κομοδίνου, θα είναι περιστρεφόμενη, να σηκώνει βάρος 8
kg και θα ρυθμίζεται ως προς το ύψος με εύχρηστο 
μηχανισμό, σε εύρος 25 cm.

ΝΑΙ

6 Nα έχει σήμανση CE ή άλλη αντίστοιχη πιστοποίηση. ΝΑΙ

7 Τα παραπάνω θα αποδεικνύονται από τα φυλλάδια του 
κατασκευαστή.

ΝΑΙ
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Α/Α 7 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΤΥΠΤΗΡΙΟ 30 KG

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣ
Η

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 Να είναι καινούργιο και σύγχρονο. ΝΑΙ

2 Να έχει χωρητικότητα 30 κιλών πλύσης στεγνού ιματισμού
με απόκλιση από -5 έως +10%. ΝΑΙ

3 Να έχει όγκο τύμπανου τουλάχιστον 280 λίτρα, η κυψελω-
τή δομή θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. ΝΑΙ

4 Να μην είναι τύπου βαρέλας. ΝΑΙ

5 Οι στροφές στυψίματος να είναι περισσότερες από 700/ 
min.

ΝΑΙ

6 Να έχει τουλάχιστον 5 προγράμματα πλύσης. ΝΑΙ

7 Να έχει ψηφιακές ενδείξεις. ΝΑΙ

8 Να έχει ενδείξεις ροής προγράμματος ΝΑΙ

9 Να έχει ένδειξη στάθμης νερού ΝΑΙ

10 Να έχει ένδειξη θερμοκρασίας ΝΑΙ

11 Να έχει ασφαλιστικές διατάξεις (στάθμης νερού, 
θερμοκρασίας κλπ.) ΝΑΙ

12 Να έχει είσοδο κρύου νερού και ζεστού νερού 60ο C ΝΑΙ

13 Τα εσωτερικά μέρη να είναι κατασκευασμένα από ειδικό 
ανοξείδωτο ατσάλι

ΝΑΙ

14

Το μπροστινό μέρος στο εξωτερικό κέλυφος να είναι 
οπωσδήποτε από ανοξείδωτο χάλυβα. Το υπόλοιπο μέρος 
του εξωτερικού κελύφους μπορεί να είναι χάλυβας 
βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή.

ΝΑΙ

15 Να έχει θέσεις για το απορρυπαντικό ΝΑΙ

16 Να έχει σύστημα απόσβεσης κραδασμών ΝΑΙ

17 Οι εδράσεις των περιστρεφόμενων μερών του πλυντηρίου
να είναι με ρουλεμάν

ΝΑΙ

18 Να δουλεύει με 380 V 50-60 HZ, η ισχύς των αντιστάσεων 
να είναι τουλάχιστον 26 KW

ΝΑΙ

19 Να είναι σύμφωνο με CE ή άλλα πρότυπα κατασκευής – 
ασφάλειας

ΝΑΙ

20 Τα παραπάνω θα αποδεικνύονται από τα φυλλάδια του 
κατασκευαστή

ΝΑΙ

21 Ο προμηθευτής να παρέχει ανταλλακτικά για 10 έτη ΝΑΙ
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22 Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 έτη ΝΑΙ

23 Να δηλωθεί σε ποιο μέρος διατίθεται τεχνική υποστήριξη ΝΑΙ
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Α/Α 8 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ

Α/
Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣ

Η
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΒΑΣΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΉΡΙΣΤΙΚΑ

1 Δίδυμος ογκομετρικός ΝΑΙ

2 Παροχή νερού >5,3 m3 ανά στήλη ΝΑΙ

3 Τάση τροφοδοσίας 230 V/50 ΉΖ ΝΑΙ

4 Πίεση λειτουργίας min 2,5 bar, max 8 bar (όρια) ΝΑΙ

5 Ρητινών κατιόντων. Με κάθε στήλη να περιέχει όγκο 100 
λίτρα ή περισσότερο.

ΝΑΙ

6
Δοχείο άλμης. Το κάθε δοχείο να εξασφαλίζει 
περισσότερες από 5 αναγεννήσεις ανά δοχείο ρητίνης. ΝΑΙ

7 Φλοτέρ ελέγχου στάθμης σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο ΝΑΙ

8 Στόμιο υπερχείλισης ΝΑΙ

9 Επιλογή αυτόματης και χειροκίνητης αναγέννησης ΝΑΙ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΉΡΙΣΤΙΚΑ

10
Το υπό προμήθεια συγκρότημα θα πρέπει να είναι πλή-
ρες, σύγχρονης τεχνολογίας και να περιλαμβάνει όλα τα 
εξαρτήματα και συσκευές για την σωστή λειτουργία του.

ΝΑΙ

11

Ο αποσκληρυντής θα είναι δίδυμος αυτόματος, 
παράλληλης λειτουργίας, ογκομετρικός. Όταν περάσουν 
τα προδιαγεγραμμένα m3 ο πρώτος τίθεται σε φάση 
αναγέννησης, ο δεύτερος παρέχει μαλακό νερό και 
αντίστροφα.

ΝΑΙ

12
Οι βαλβίδες κατά την διάρκεια τις αναγέννησης να κλεί-
νουν αυτόματα την έξοδο τους με εσωτερικές βαλβίδες 
χωρίς να απαιτούνται εξωτερικές βάνες ή βαλβίδες.

ΝΑΙ

13 Στην οθόνη θα φαίνονται στοιχεία με τα υπολειπόμενα m3

για τον κορεσμό της μονάδας ΝΑΙ

ΠΛΉΡΟΤΉΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΏΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

14

Οι προσφορές για να χαρακτηριστούν καταρχήν 
αποδεκτές θα πρέπει να είναι περιγραφικές ως προς τα 
ζητούμενα, πλήρεις, σαφείς και τεκμηριωμένες στην 
Ελληνική γλώσσα.

ΝΑΙ

15 Θα συνυποβληθούν prospectus ώστε να γίνει αντικειμενι-
κή αξιολόγηση.

ΝΑΙ
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16
Στην προσφορά θα παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας 
τουλάχιστον 2 ετών ΝΑΙ

17 Θα παρέχεται βεβαίωση παροχής ανταλλακτικών για 5 έτη ΝΑΙ

18
Ο αποσκληρυντής θα έχει σήμανση  CE ή άλλη αντίστοιχη 
πιστοποίηση ΝΑΙ

19
Με την αγορά του μηχανήματος, ο προμηθευτής θα μας 
παραδώσει οδηγίες χρήσης ΝΑΙ
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Α/Α 9 ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΓΗΤΟΥ 20 ΘΕΣΕΩΝ

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣ
Η

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1

Το καρότσι μεταφοράς φαγητού να είναι καινούργιο 
κλειστό, inox χάλυβας στο σύνολο των ελασμάτων, 
λειτουργικό, καλαίσθητο, με πλαστικά προστατευτικά 
χτυπημάτων και  ανθεκτικής κατασκευής

ΝΑΙ

2 Οι διαστάσεις του είναι πλάτος 90 cm, βάθος 60 cm, ύψος
150 cm περίπου

ΝΑΙ

3
Στο εσωτερικό, στην μέση του πλάτους, θα έχει χώρισμα 
και θα έχει θέσεις για 20 δίσκους διαστάσεων  37X53 cm 
περίπου.

ΝΑΙ

4
Στο εξωτερικό θα έχει 2 πόρτες ανοξείδωτες, οι οποίες θα 
ασφαλίζουν, όταν είναι κλειστές. Όταν είναι ανοιχτές, θα 
ασφαλίζουν στο πλάι του καροτσιού.

ΝΑΙ

5
Θα έχει 20 δίσκους inox ή συνθετικής σύστασης, κατάλλη-
λους για τρόφιμα, καλής αντοχής, χωρίς μεγάλη ελαστική 
παραμόρφωση.

ΝΑΙ

6 Στο πλάι θα έχει 2 στιβαρές χειρολαβές ύψους 
τουλάχιστον 30 cm. ΝΑΙ

7
Στο κάτω μέρος του θα φέρει 4 τροχούς  με διάμετρο 
μεγαλύτερη από 16 cm, περιστρεφόμενους σε ανοξείδωτη
βάση, με ελαστική συμπαγή επιφάνεια κύλισης.

ΝΑΙ

8 Θα έχουν φρένο τουλάχιστον οι 2 τροχοί. ΝΑΙ

9 Τα παραπάνω θα αποδεικνύονται από τα φυλλάδια του 
κατασκευαστή. ΝΑΙ
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Α/Α 10 ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΓΗΤΟΥ 10 ΘΕΣΕΩΝ

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣ
Η

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1

Το καρότσι μεταφοράς φαγητού να είναι καινούργιο, 
κλειστό, inox 18/10 χάλυβας στο σύνολο των ελασμάτων, 
λειτουργικό, καλαίσθητο, με πλαστικά προστατευτικά 
χτυπημάτων και  ανθεκτικής κατασκευής.

ΝΑΙ

2 Οι διαστάσεις του είναι πλάτος 50 cm, βάθος 60 cm, ύψος
150 cm περίπου.

ΝΑΙ

3 Στο εσωτερικό θα έχει θέσεις για 10 δίσκους διαστάσεων   
37X53 cm περίπου.

ΝΑΙ

4
Στο εξωτερικό θα έχει 1 πόρτα ανοξείδωτη η οποία θα 
ασφαλίζει, όταν είναι κλειστή. Όταν είναι ανοιχτή, θα 
ασφαλίζει στο πλάι του καροτσιού.

ΝΑΙ

5
Θα έχει 10 δίσκους inox ή συνθετικής σύστασης κατάλλη-
λους για τρόφιμα, καλής αντοχής, χωρίς μεγάλη ελαστική 
παραμόρφωση.

ΝΑΙ

6 Στο πλάι θα έχει 2 στιβαρές χειρολαβές ύψους 
τουλάχιστον 30 cm.

ΝΑΙ

7
Στο κάτω μέρος του θα φέρει 4 τροχούς  με διάμετρο με-
γαλύτερη από 16 cm, περιστρεφόμενους σε ανοξείδωτη 
βάση, με ελαστική συμπαγή επιφάνεια κύλισης.

ΝΑΙ

8 Θα έχουν φρένο τουλάχιστον οι 2 τροχοί. ΝΑΙ

9 Τα παραπάνω θα αποδεικνύονται από τα φυλλάδια του 
κατασκευαστή.

ΝΑΙ
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Α/Α  11  ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ  ΣΚΕΥΩΝ  -  ΠΙΑΤΩΝ  ΜΕ  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ  ΠΛΥΣΗΣ  ΤΑΨΙΩΝ  GN(1/1)  ΚΑΙ  ΥΨΟΣ
ΤΑΨΙΩΝ >80

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣ
Η

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 Nα είναι καινούργιο, σύγχρονο, επιδαπέδιο, τύπου κα-
μπάνας, λειτουργικό και ασφαλές. ΝΑΙ

2 Να είναι ανοξείδωτης κατασκευής  AISI 304 18/10, διπλών 
τοιχωμάτων. ΝΑΙ

3 Θα έχει καλάθι  διαστάσεων 54Χ54 ή μεγαλύτερο. ΝΑΙ

4 Θα έχει 2 ανοξείδωτους βραχίονες πάνω και κάτω. ΝΑΙ

5 Θα έχει σύστημα με δοσομετρητή απορρυπαντικού. ΝΑΙ

6 Ή ισχύς θα είναι μεγαλύτερη από 7 kw με τριφασικό ρεύ-
μα.

ΝΑΙ

7 Ή αντλία πλύσης θα έχει ισχύ μεγαλύτερη από 1 kw. ΝΑΙ

8 Θα έχει τουλάχιστον 2 προγράμματα πλύσης, με χρόνους 
από 2 έως 4 min περίπου. ΝΑΙ

9 Το καλάθι θα είναι βαρέως τύπου. ΝΑΙ

10 Θα έχει σήμανση  CE ή άλλη αντίστοιχη πιστοποίηση. ΝΑΙ

11 Τα παραπάνω θα αποδεικνύονται από τα φυλλάδια του 
κατασκευαστή. ΝΑΙ

12 Με την αγορά του μηχανήματος, ο προμηθευτής θα μας 
παραδώσει οδηγίες χρήσης. ΝΑΙ

13 Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 έτη. ΝΑΙ

14 Ο προμηθευτής να παρέχει ανταλλακτικά για 10 έτη. ΝΑΙ
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Α/Α 12 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ME KAΔΟ 50Χ50CM

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣ
Η

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 Nα είναι καινούργιο, σύγχρονο, επιδαπέδιο, λειτουργικό 
και ασφαλές.

ΝΑΙ

2 Θα είναι ανοξείδωτης κατασκευής  AISI 304 18/10, διπλών 
τοιχωμάτων.

ΝΑΙ

3 Θα έχει ένα καλάθι πιάτων και ένα ποτηριών, διαστάσεων 
50Χ50, θα χωράει πιάτα ύψους 32,5 cm.

ΝΑΙ

4 Θα έχει 2 ανοξείδωτους βραχίονες πάνω και κάτω. ΝΑΙ

5 Θα έχει σύστημα με δοσομετρητή απορρυπαντικού. ΝΑΙ

6 Ή ισχύς θα είναι μεγαλύτερη από 6 kw, με τριφασικό ρεύ-
μα.

ΝΑΙ

7 Ή αντλία πλύσης θα έχει ισχύ μεγαλύτερη από 0,75 kw. ΝΑΙ

8 Θα έχει τουλάχιστον 2 προγράμματα πλύσης, με χρόνους 
από 2 έως 4 min περίπου. ΝΑΙ

9 Ή είσοδος του νερού θα είναι 3/4¨. ΝΑΙ

10 Θα έχει σήμανση  CE ή άλλη αντίστοιχη πιστοποίηση. ΝΑΙ

11 Τα παραπάνω θα αποδεικνύονται από τα φυλλάδια του 
κατασκευαστή. ΝΑΙ

12 Με την αγορά του μηχανήματος, ο προμηθευτής θα μας 
παραδώσει οδηγίες χρήσης. ΝΑΙ

13 Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 έτη. ΝΑΙ

14 Ο προμηθευτής να παρέχει ανταλλακτικά για 10 έτη. ΝΑΙ

Σελίδα 82

21PROC008679117 2021-05-28



Α/Α 13 ΨΥΓΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ INOX HASP ΔΙΠΟΡΤΟ 1.300-1.400 LT

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣ
Η

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 Ψυγείο διαστάσεων πλάτους 140cm, βάθους 80cm, 
ύψους 220 cm περίπου.

ΝΑΙ

2 Ή χωρητικότητα να είναι 1.300 έως 1.400 λίτρα. ΝΑΙ

3 Το ψυκτικό μέσο να είναι CFC-free. ΝΑΙ

4 Ο συμπιεστής να είναι από πάνω, να διαθέτει ανεμιστήρα 
και η ισχύς του να είναι ½ H/P ή μεγαλύτερη.

ΝΑΙ

5 Το ψυγείο θα είναι ενεργειακής κλάσης Α++ και κλιματικής 
ζώνης ST (υποτροπικό κλίμα).

ΝΑΙ

6 Ή τάση λειτουργίας να είναι 230 v. ΝΑΙ

7 Να είναι καινούργιο, σύγχρονο, καλής ενεργειακής 
απόδοσης. ΝΑΙ

8 Να είναι ανοξείδωτη κατασκευή από χάλυβα AISI 304 
18/10 μέσα έξω με μόνωση 60 mm. ΝΑΙ

9 Να έχει 2 πόρτες, ανοξείδωτες, περιστροφικές και να 
φέρουν λάστιχα για καλή εφαρμογή. ΝΑΙ

10 Να έχει 3 ανοξείδωτες ή επινικελωμένες ρυθμιζόμενες 
σχάρες. ΝΑΙ

11 Να έχει στοιχείο βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα. ΝΑΙ

12 Να έχει σωλήνα αποχέτευσης. ΝΑΙ

13 Να έχει διακόπτη ON/OFF ΝΑΙ

14 Να έχει σύστημα no frost. ΝΑΙ

15
Nα διαθέτει οπτικοακουστικό συναγερμό για: διακοπή 
παροχής ισχύος, μεταβολή της θερμοκρασίας πέραν των 
ορίων, μη κλείσιμο πόρτας.

ΝΑΙ

16 Να έχει ηλεκτρονικό όργανο απαιτήσεων HACCP. ΝΑΙ

17 Ή θερμοκρασία λειτουργίας να είναι +2 έως +4 βαθμούς 
Celsius. ΝΑΙ

18
Τα παραπάνω θα αποδεικνύονται από τα φυλλάδια του 
κατασκευαστή, τα οποία θα κατατεθούν και θα 
απαντηθούν τα ζητούμενα με φύλλο συμμόρφωσης.

ΝΑΙ

19 Με την αγορά του μηχανήματος, ο προμηθευτής θα μας 
παραδώσει οδηγίες χρήσης.

ΝΑΙ

20 Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας ένα έτος ή 
περισσότερο.

ΝΑΙ
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Α  /  Α   14   ΨΥΓΕΙΟ     ΤΡΟΦΙΜΩΝ     ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ   INOX HASP   ΜΟΝΟΠΟΡΤΟ   600-700 LT  

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣ
Η

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 Ψυγείο διαστάσεων πλάτους 70cm, βάθους 80cm, ύψους 
220cm περίπου.

ΝΑΙ

2 Ή χωρητικότητα να είναι 700 λίτρα ή μεγαλύτερη. ΝΑΙ

3 Το ψυκτικό μέσο να είναι CFC-free. ΝΑΙ

4 Ο συμπιεστής να είναι από πάνω, να διαθέτει ανεμιστήρα 
και η ισχύς του να είναι 3/8 H/P ή μεγαλύτερη.

ΝΑΙ

5 Το ψυγείο θα είναι ενεργειακής κλάσης Α++ και κλιματικής 
ζώνης ST (υποτροπικό κλίμα).

ΝΑΙ

6 Ή τάση λειτουργίας να είναι 230 v. ΝΑΙ

7 Να είναι καινούργιο, σύγχρονο, καλής ενεργειακής 
απόδοσης. ΝΑΙ

8 Να είναι ανοξείδωτη κατασκευή από χάλυβα AISI 304 
18/10 μέσα-έξω, με  μόνωση 60mm. ΝΑΙ

9 Να έχει πόρτα με ανοξείδωτη περιστροφική και να φέρει 
λάστιχα για καλή εφαρμογή. ΝΑΙ

10 Να έχει 4 ανοξείδωτες ή επινικελωμένες, ρυθμιζόμενες 
σχάρες. ΝΑΙ

11 Να έχει στοιχείο βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα. ΝΑΙ

12 Να έχει μηχανή από πάνω. ΝΑΙ

13 Να έχει σωλήνα αποχέτευσης. ΝΑΙ

14 Να έχει διακόπτη ON/OFF. ΝΑΙ

15 Να έχει σύστημα no frost. ΝΑΙ

16
Nα διαθέτει οπτικοακουστικό συναγερμό για: διακοπή 
παροχής ισχύος, μεταβολή της θερμοκρασίας πέραν των 
ορίων, μη κλείσιμο πόρτας.

ΝΑΙ

17 Να έχει ηλεκτρονικό όργανο απαιτήσεων  HACCP. ΝΑΙ

18 Ή θερμοκρασία λειτουργίας να είναι +2 έως +4 βαθμούς 
Celsius.

ΝΑΙ

19
Τα παραπάνω θα αποδεικνύονται από τα φυλλάδια του 
κατασκευαστή, τα οποία θα κατατεθούν και θα 
απαντηθούν τα ζητούμενα με φύλλο συμμόρφωσης.

ΝΑΙ

20 Με την αγορά του μηχανήματος, ο προμηθευτής θα μας 
παραδώσει οδηγίες χρήσης. ΝΑΙ

21 Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας ένα έτος ή 
περισσότερο. ΝΑΙ
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Α/Α 15 ΒΙΤΡΙΝΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ 175 CM

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣ
Η

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 Να είναι καινούργιος, σύγχρονος, λειτουργικός. ΝΑΙ

2 Να είναι ανοξείδωτη κατασκευή από χάλυβα AISI 304 
18/10. ΝΑΙ

3 Το πλάτος της βιτρίνα θα είναι 175–200 cm, τo βάθος πε-
ρίπου 70cm, το ύψος 150-175cm. ΝΑΙ

4 Στο κάτω μέρος θα έχει 2 ντουλάπια αποθήκευσης που θα
ανοίγουν από την μέσα μεριά. ΝΑΙ

5 Στο επάνω μέρος θα έχει βιτρίνα ύψους περίπου 60cm για
την απόθεση πιάτων. ΝΑΙ

6 Στην μέση του ύψους της βιτρίνας θα υπάρχει ανοξείδωτη 
σχάρα, στο κάτω μέρος η επιφάνεια θα είναι επίπεδη. ΝΑΙ

7
Στην έξω μεριά θα υπάρχουν τουλάχιστον 2 επικλινή, 
άθραυστα, κρυστάλλινα τζάμια που θα αντέχουν στις 
υψηλές θερμοκρασίες, που θα ανοίγουν  προς τα επάνω.

ΝΑΙ

8 Στην έξω μεριά θα υπάρχει ανοξείδωτη σχάρα πλάτους 
30cm για την απόθεση δίσκων.

ΝΑΙ

9
Στην μέσα μεριά θα υπάρχουν 2 συρταρωτά, άθραυστα, 
κρυστάλλινα τζάμια, που θα αντέχουν στις υψηλές θερμο-
κρασίες.

ΝΑΙ

10 Ο θερμοθάλαμος θα έχει 4 περιστρεφόμενες, ανοξείδωτες
ρόδες, οι 2 με φρένο. ΝΑΙ

11

Ή θέρμανση θα προέρχεται από αντίσταση ισχύος 
τουλάχιστον 3 kw/230v, με διακόπτη  ON-OF, με επιλογέα 
θερμοκρασίας από 30-90οC και με ενδεικτική λυχνία 
λειτουργίας.

ΝΑΙ

12 Να έχει σήμανση CE. ΝΑΙ
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Α/Α 16 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ 3 M

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣ
Η

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 Να είναι καινούργιος, σύγχρονος, λειτουργικός. ΝΑΙ

2 Το ωφέλιμο πλάτος ιματισμού που θα δέχεται θα είναι 3m
με απόκλιση 5%. ΝΑΙ

3 Ή τροφοδοσία θα γίνεται από μπροστά, με έναν υπάλλη-
λο. ΝΑΙ

4 Ο ιματισμός θα παραλαμβάνεται από την ίδια μεριά, 
διπλωμένος κατά την μια του διάσταση. ΝΑΙ

5
Ο κύλινδρος σιδερώματος θα παράγει θερμότητα με ηλε-
κτρικές αντιστάσεις ελάχιστης ισχύος 33 kw  και τάση ρεύ-
ματος 400 V/50HZ.

ΝΑΙ

6 Ή ισχύς του μοτέρ κίνησης θα είναι ελάχιστης ισχύος 
0,75kw.

ΝΑΙ

7 Ή ισχύς του μοτέρ εξαερισμού θα είναι ελάχιστης ισχύος 
0,15kw.

ΝΑΙ

8

Το τύμπανο θα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτα 
υλικά, με διάμετρο τουλάχιστον 40cm, θα έχει επένδυση 
υψηλής θερμοκρασιακής αντοχής και θα έχει επικάλυψη 
από κάλυμμα  αντοχής  σε θερμοκρασία μεγαλύτερης από
1800C, αναλλοίωτο, συμπαγές, αντιστατικό, μεγάλης διάρ-
κειας ζωής.

ΝΑΙ

9

Ο κύλινδρος σιδερώματος θα έχει διακόπτη ON-OF, ρυθμι-
στή θερμοκρασίας, ρυθμιστή ταχύτητας, ρύθμιση πίεσης, 
μπουτόν ασφαλείας, οπτικές ενδείξεις παραμέτρων λει-
τουργίας και αυτοδιάγνωση βλαβών.

ΝΑΙ

10 Να έχει σήμανση CE. ΝΑΙ

11
Τα παραπάνω θα αποδεικνύονται από τα φυλλάδια του 
κατασκευαστή, τα οποία θα κατατεθούν και θα 
απαντηθούν τα ζητούμενα με φύλλο συμμόρφωσης.

ΝΑΙ

12 Με την αγορά του μηχανήματος, ο προμηθευτής θα μας 
παραδώσει οδηγίες χρήσης.

ΝΑΙ

13 Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας ένα έτος ή 
περισσότερο.

ΝΑΙ
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Α/Α 17 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ 23 KG

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣ
Η

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 Να είναι καινούργιο, σύγχρονο, λειτουργικό. ΝΑΙ

2 Να μπορεί να στεγνώνει ρούχα 23 kg. ΝΑΙ

3 Ο κάδος θα είναι κυψελωτός από ανοξείδωτο χάλυβα κα-
λής ποιότητας, με όγκο μεγαλύτερο από 450 λίτρα.

ΝΑΙ

4 Το στεγνωτήριο θα είναι ηλεκτρικό και το σύστημα στε-
γνώματος θα είναι με την εξαγωγή αέρα.

ΝΑΙ

5 Ή θερμική ισχύς θα είναι μεγαλύτερη από 24 kw, με 
παροχή ρεύματος 400V 50HZ.

ΝΑΙ

6 Ή ωφέλιμη διάρκεια ζωής θα είναι 20.000 ώρες. ΝΑΙ

7

Θα έχει εύχρηστο χειρισμό με τουλάχιστον 4 προγράμμα-
τα στεγνώματος, με ρύθμιση θερμοκρασίας και χρόνου, 
με ηλεκτρονική οθόνη ενδείξεων που θα δείχνει την κα-
τάσταση λειτουργίας,  την διάρκεια του προγράμματος, 
τον υπολειπόμενο χρόνο, κωδικούς βλαβών.

ΝΑΙ

8 Το στεγνωτήριο θα έχει ασφάλεια κατά της υπερθέρμαν-
σης, διακοπής αέρα, μπουτόν διακοπής έκτακτης ανάγκης.

ΝΑΙ

9 Ή φόρτωση θα γίνεται από εμπρός από μεγάλη πόρτα που
θα ανοίγει στο πλάι 1800.

ΝΑΙ

10 Ή συσκευή δεν θα λειτουργεί με ανοιχτή πόρτα. ΝΑΙ

11 Θα έχει εύκολη πρόσβαση στο φίλτρο. ΝΑΙ

12 Ο θόρυβος στον χώρο θα είναι <70 db(A). ΝΑΙ

13
To στεγνωτήριο θα έχει πιστοποιητικά ποιότητας CE, VDE, 
προστασία από εκτινασώμενο νερό και θα συμμορφώνε-
ται με την οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ.

ΝΑΙ

14
Τα παραπάνω θα αποδεικνύονται από τα φυλλάδια του 
κατασκευαστή, τα οποία θα κατατεθούν και θα 
απαντηθούν τα ζητούμενα με φύλλο συμμόρφωσης.

ΝΑΙ
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Α/Α 18 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ 10 KG

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣ
Η

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 Να είναι καινούργιο, σύγχρονο, λειτουργικό. ΝΑΙ

2 Να μπορεί να στεγνώνει ρούχα 10 kg. ΝΑΙ

3 Ο κάδος θα είναι κυψελωτός, από ανοξείδωτο χάλυβα κα-
λής ποιότητας, με όγκο μεγαλύτερο από 200 λίτρα.

ΝΑΙ

4 Το στεγνωτήριο θα είναι ηλεκτρικό και το σύστημα στε-
γνώματος θα είναι με την εξαγωγή αέρα.

ΝΑΙ

5 Ή θερμική ισχύς θα είναι μεγαλύτερη από 12kw με 
παροχή ρεύματος 400V 50HZ.

ΝΑΙ

6 Ή ωφέλιμη διάρκεια ζωής θα είναι 20.000 ώρες. ΝΑΙ

7

Θα έχει εύχρηστο χειρισμό, με τουλάχιστον 4 προγράμμα-
τα στεγνώματος, με ρύθμιση θερμοκρασίας και χρόνου, 
με ηλεκτρονική οθόνη ενδείξεων που θα δείχνει την κα-
τάσταση λειτουργίας,  την διάρκεια του προγράμματος, 
τον υπολειπόμενο χρόνο, κωδικούς βλαβών.

ΝΑΙ

8 Το στεγνωτήριο θα έχει ασφάλεια κατά της υπερθέρμαν-
σης, διακοπής αέρα, μπουτόν διακοπής έκτακτης ανάγκης.

ΝΑΙ

9 Ή φόρτωση θα γίνεται από εμπρός, από μεγάλη πόρτα 
που θα ανοίγει στο πλάι 1800.

ΝΑΙ

10 Ή συσκευή δεν θα λειτουργεί με ανοιχτή πόρτα. ΝΑΙ

11 Θα έχει εύκολη πρόσβαση στο φίλτρο. ΝΑΙ

12 Ο θόρυβος στον χώρο θα είναι <70 db(A). ΝΑΙ

13
To στεγνωτήριο θα έχει πιστοποιητικά ποιότητας CE, VDE, 
προστασία από εκτινασώμενο νερό και θα συμμορφώνε-
ται με την οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ.

ΝΑΙ

14
Τα παραπάνω θα αποδεικνύονται από τα φυλλάδια του 
κατασκευαστή τα οποία θα κατατεθούν και θα 
απαντηθούν τα ζητούμενα με φύλλο συμμόρφωσης.

ΝΑΙ
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Α/Α 19 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 10 KG

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣ
Η

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 Να είναι καινούργιο και σύγχρονο. ΝΑΙ

2 Να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 10 κιλών. ΝΑΙ

3 Να έχει όγκο τύμπανου τουλάχιστον 85 λίτρα. ΝΑΙ

4 Να μην είναι τύπου βαρέλας. ΝΑΙ

5 Οι στροφές στυψίματος να είναι περισσότερες από 800/
min.

ΝΑΙ

6 Να έχει τουλάχιστον 5 προγράμματα πλύσης. ΝΑΙ

7 Να έχει ψηφιακές ενδείξεις και αυτοδιάγνωση βλαβών. ΝΑΙ

8 Να έχει ενδείξεις ροής προγράμματος. ΝΑΙ

9 Να έχει ένδειξη στάθμης νερού. ΝΑΙ

10 Να έχει ένδειξη θερμοκρασίας. ΝΑΙ

11 Να έχει ασφαλιστικές διατάξεις (στάθμης νερού, θερμο-
κρασίας κλπ.). ΝΑΙ

12 Να έχει είσοδο κρύου νερού και ζεστού νερού 60οC. ΝΑΙ

13 Τα εσωτερικά μέρη να είναι κατασκευασμένα από AISI 304
ανοξείδωτο ατσάλι.

ΝΑΙ

14 Να έχει θέσεις για το απορρυπαντικό. ΝΑΙ

15 Να έχει σύστημα απόσβεσης κραδασμών. ΝΑΙ

16 Οι εδράσεις των περιστρεφόμενων μερών του πλυντηρίου
να είναι με ρουλεμάν.

ΝΑΙ

17 Να έχει φίλτρου χνουδιών στην αποχέτευση. ΝΑΙ

18 Να δουλεύει με 380V 50-60HZ, ΝΑΙ

19 Ή ισχύς των αντιστάσεων να είναι τουλάχιστον 4,8KW. ΝΑΙ

20 Να είναι σύμφωνο με CE ή άλλα πρότυπα κατασκευής – 
ασφάλειας. ΝΑΙ

21 Ο προμηθευτής να παρέχει ανταλλακτικά για 10 έτη. ΝΑΙ

22 Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 έτη. ΝΑΙ

23 Να δηλωθεί σε ποιο μέρος διατίθεται τεχνική υποστήριξη. ΝΑΙ

24 Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται από τα δικαιολογητικά 
που θα κατατεθούν.

ΝΑΙ
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Α/Α 20 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ 6 ΕΣΤΙΩΝ ΜΕ ΦΟΥΡΝΟ

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣ
Η

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 Να είναι καινούργια, λειτουργική, καλαίσθητη και  
ανθεκτικής κατασκευής.

ΝΑΙ

2

H ηλεκτρική κουζίνα θα είναι κατασκευασμένη από 
ανοξείδωτα, χαλύβδινα ελάσματα σύστασης AISI 304 
18/10, πάχους 2mm, με μόνωση για τον περιορισμό της 
απώλειας θερμότητας.

ΝΑΙ

3 Στο επάνω μέρος θα έχει 6 εστίες από χυτοσίδηρο, δια-
στάσεων 30Χ30cm και ισχύος μεγαλύτερης από 6Χ3kw.

ΝΑΙ

4 Στο κάτω μέρος θα έχει ηλεκτρικό φούρνο με αντιστάσεις 
ισχύος μεγαλύτερης από 6 kw.

ΝΑΙ

5
Ο ηλεκτρικός φούρνος θα έχει ανοξείδωτη σχάρα, η οποία
θα μπορεί να τοποθετείται σε οδηγούς σε διαφορετικό 
ύψος.

ΝΑΙ

6 Ή ηλεκτρική κουζίνα να μπορεί να λειτουργεί ταυτόχρονα 
στο σύνολο της θερμικής ισχύος. ΝΑΙ

7 Να είναι σύμφωνη με CE ή άλλα πρότυπα κατασκευής – 
ασφάλειας. ΝΑΙ

8 Ο προμηθευτής να παρέχει ανταλλακτικά για 10 έτη. ΝΑΙ

9 Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 έτη. ΝΑΙ

10 Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται από τα δικαιολογητικά 
που θα κατατεθούν. ΝΑΙ

Σελίδα 91

21PROC008679117 2021-05-28



Α/Α 21 ΠΡΕΣΣΑ ΜΕ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣ
Η

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 Για κάθε επαγγελματική εφαρμογή. ΝΑΙ

2 Να είναι καινούργια, λειτουργική, καλαίσθητη και  ανθε-
κτικής κατασκευής. ΝΑΙ

3 Θα συνοδεύεται από ηλεκτρικό λέβητα, ισχύος 
περισσότερο από 8,9kw. ΝΑΙ

4
H παραγωγή ατμού θα είναι υψηλής πίεσης με δυνατότη-
τα ρύθμισης, παροχή μεγαλύτερη από 14kg/h, μανόμετρο 
πίεσης, 2 πρεσσοστάτες και 2 ασφαλιστικές βαλβίδες.

ΝΑΙ

5 Ή χωρητηκότητα του boiler θα είναι μεγαλύτερη από 15 
λίτρα.

ΝΑΙ

6 Ή έκφυση του ατμού θα γίνεται από την μια πλάκα με 
ταυτόχρονη απορρόφησή του με μοτέρ απορρόφησης.

ΝΑΙ

7 Ή λειτουργία της κεφαλής θα ελέγχεται πνευματικά με πε-
ντάλ ή μπουτόν, θα υπάρχει ρυθμιστής πίεσης και χρόνου.

ΝΑΙ

8

Οι πλάκες θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 
18/10, θα έχουν επένδυση υψηλής θερμοκρασιακής 
αντοχής  και θα έχουν επικάλυψη από κάλυμμα  αντοχής  
σε θερμοκρασία μεγαλύτερης από 180 0C, αναλλοίωτο, 
συμπαγές, αντιστατικό, μεγάλης διάρκειας ζωής.

ΝΑΙ

9 Να είναι σύμφωνη με CE ή άλλα πρότυπα κατασκευής – 
ασφάλειας. ΝΑΙ

10 Ο προμηθευτής να παρέχει ανταλλακτικά για 10 έτη. ΝΑΙ

11 Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 έτη. ΝΑΙ

12 Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται από τα δικαιολογητικά 
που θα κατατεθούν. ΝΑΙ
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Α/Α 22 MIXER ΜΕ ΚΑΔΟ 20 LT

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣ
Η

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 Να είναι καινούργιο, λειτουργικό, καλαίσθητο και  ανθε-
κτικής κατασκευής.

ΝΑΙ

2
Ο κάδος θα είναι χωρητικότητας 20 λίτρων από ανοξείδω-
το ατσάλι καλής ποιότητας, με προστατευτικό κάλυμμα 
ίδιας ποιότητας.

ΝΑΙ

3 Το mixer θα μπορεί κάνει ανάδευση σε περισσότερα από 
7kg ζύμης. ΝΑΙ

4 Θα έχει 3 ανοξείδωτα εξαρτήματα ανάμιξης. ΝΑΙ

5 Θα έχει διακόπτη ΟΝ-ΟF και χρονοδιακόπτη. ΝΑΙ

6 Ή ισχύς του μοτέρ θα είναι περισσότερο από 750w. ΝΑΙ

7 Ή παροχή ρεύματος 230V/50HZ . ΝΑΙ

8 Να είναι σύμφωνο με το πρότυπο CE ή άλλα πρότυπα κα-
τασκευής – ασφάλειας. ΝΑΙ

9 Ο προμηθευτής να παρέχει ανταλλακτικά για 10 έτη. ΝΑΙ

10 Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 έτη. ΝΑΙ

11 Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται από τα δικαιολογητικά 
που θα κατατεθούν. ΝΑΙ
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Α/Α 23 ΨΥΓΕΙΟ ΜΙΚΡΟ 100 LT

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣ
Η

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 Να είναι καινούργιο, επιδαπέδιο, λειτουργικό, καλαίσθη-
το.

ΝΑΙ

2 Στο επάνω μέρος θα έχει έναν μικρό χώρο κατάψυξης. ΝΑΙ

3
Ή θερμοκρασία λειτουργίας στην συντήρηση θα είναι από 
+2 °C έως +8 °C και μέγιστη εσωτερική θερμοκρασία 4.5 °C,
με εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος 40°C.

ΝΑΙ

4 Το ψυκτικό μέσο να είναι CFC -Free. ΝΑΙ

5 Θα είναι ενεργειακής κατάστασης Α++. ΝΑΙ

6 Στάθμη θορύβου μικρότερη από 45db. ΝΑΙ

7 Ισχύς συμπιεστή μεγαλύτερη από 85w. ΝΑΙ

8 Στο εσωτερικό θα έχει ράφια. ΝΑΙ

9 Το χρώμα του ψυγείου θα είναι λευκό. ΝΑΙ

10 Να έχει σήμανση CE και εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 
έτη.

ΝΑΙ
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Α/Α 24 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LED 32'' ΜΕ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΒΑΣΗ

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣ
Η

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 Τηλεόραση νέας τεχνολογίας,  επίπεδη, με τύπο Οθόνης  
LED.

ΝΑΙ

2 Να αναφερθεί ο τύπος κατασκευής  LED. ΝΑΙ

3 Το μέγεθος οθόνης  να είναι τουλάχιστον 29”-32” ιντσών. ΝΑΙ

4 Να διαθέτει αναλογικό και ψηφιακό τηλεοπτικό δέκτη 
(DVB-T, DVB-T2 • DVB-C), κατάλληλο για λήψη DIGEA

ΝΑΙ

5 Συνολική ισχύς ήχου τουλάχιστον 10Watt. ΝΑΙ

6 Συχνότητα τηλεόρασης τουλάχιστον 100Hz. ΝΑΙ

7 Να διαθέτει συνδέσεις HDMI, USB. ΝΑΙ

8 Να διαθέτει ανάλυση Full-HD. ΝΑΙ

9

Να διαθέτει HOTEL MENU που περιέχει ρυθμίσεις, όπως 
το κλείδωμα του μενού προγραμματισμού ρυθμίσεων των
καναλιών, καθορισμός ανώτατου ορίου εντάσεως ήχου 
και ενεργοποίηση της τηλεόρασης σε συγκεκριμένο 
κανάλι.

ΝΑΙ

10 Να διαθέτει εγγύηση 2 έτη τουλάχιστον. ΝΑΙ

11 Να διαθέτει ελληνικό service ΝΑΙ

12
Να παραδοθεί με την αντίστοιχη  βάση στήριξης για τον 
τοίχο με δυνατότητα περιστροφής και όλα τα παρελκόμε-
να για πλήρη λειτουργία.

ΝΑΙ

13 Οι βάσεις των τηλεοράσεων θα πρέπει να είναι συμβατές 
με τις τηλεοράσεις που θα προμηθευτούμε.

ΝΑΙ

14 Nα διαθέτει CE mark ΝΑΙ
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Α/Α 25  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LED 43'' ΜΕ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΒΑΣΗ

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣ
Η

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 Τηλεόραση νέας τεχνολογίας,  επίπεδη, με τύπο Οθόνης  
LED.

ΝΑΙ

2 Να αναφερθεί ο τύπος κατασκευής  LED. ΝΑΙ

3 Το μέγεθος οθόνης  να είναι τουλάχιστον 43” ιντσών. ΝΑΙ

4 Να διαθέτει αναλογικό και ψηφιακό  τηλεοπτικό δέκτη 
(DVB-T, DVB-T2 • DVB-C), κατάλληλο για λήψη DIGEA.

ΝΑΙ

5 Συνολική ισχύς ήχου τουλάχιστον 10Watt. ΝΑΙ

6 Συχνότητα τηλεόρασης τουλάχιστον 100Hz. ΝΑΙ

7 Να διαθέτει συνδέσεις HDMI, USB. ΝΑΙ

8 Να διαθέτει ανάλυση Full-HD. ΝΑΙ

9

Να διαθέτει HOTEL MENU που περιέχει ρυθμίσεις, όπως 
το κλείδωμα του μενού προγραμματισμού ρυθμίσεων των
καναλιών, καθορισμός ανώτατου ορίου εντάσεως ήχου 
και ενεργοποίηση της τηλεόρασης σε συγκεκριμένο 
κανάλι.

ΝΑΙ

10 Να διαθέτει εγγύηση 2 έτη τουλάχιστον. ΝΑΙ

11 Να διαθέτει ελληνικό service. ΝΑΙ

12
Να παραδοθεί με την αντίστοιχη  βάση στήριξης για τον 
τοίχο με δυνατότητα περιστροφής και όλα τα παρελκόμε-
να για πλήρη λειτουργία.

ΝΑΙ

13 Οι βάσεις των τηλεοράσεων θα πρέπει να είναι συμβατές 
με τις τηλεοράσεις που θα προμηθευτούμε.

ΝΑΙ

14 Nα διαθέτει CE mark. ΝΑΙ
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Α/Α 26 ΔΙΘΕΣΙΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣ
Η

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 Να είναι καινούργιο και  ανθεκτικής κατασκευής. ΝΑΙ

2 Ο σκελετός θα είναι μεταλλικός. ΝΑΙ

3 Ή έδρα και η πλάτη θα είναι από ενιαίο έλασμα DKP 
(διάτρητο), πάχους τουλάχιστον 1,5 mm.

ΝΑΙ

4 Nα μπορεί να δεχθεί ασφαλές βάρος 200 kg. ΝΑΙ

5 Θα έχει 2 μπράτσα. ΝΑΙ

6 Οι διαστάσεις  θα είναι: πλάτος 120cm, βάθος 60cm, ύψος
έδρας 42cm περίπου.

ΝΑΙ

7 Το κάθισμα θα έχει ηλεκτροστατική βαφή με χρώμα της 
επιλογής της επιτροπής από τα διαθέσιμα χρώματα

ΝΑΙ

8 θα έχει 4 ξεχωριστά πόδια, που θα ξεκινάν από την βάση 
της έδρας, με αντιολισθητικά πέλματα

ΝΑΙ

9

Το υλικό κατασκευής θα είναι χαλυβδοσωλήνας, κυκλικής 
διατομής, ελάχιστης διαμέτρου 30mm και πάχους 1,5mm 
ή μορφοσωλήνας διαστάσεων 25Χ30mm και πάχους 
1,5mm.

ΝΑΙ

10 Nα έχει σήμανση CE. ΝΑΙ
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Α/Α 27 ΤΡΙΘΕΣΙΟΣ ΚΑΝΑΠΕΣ

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣ
Η

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 Να είναι καινούργιος και ανθεκτικής κατασκευής. ΝΑΙ

2 Nα μπορεί να δεχθεί ασφαλές βάρος 300 kg. ΝΑΙ

3 Θα έχει 2 μπράτσα. ΝΑΙ

4 Οι διαστάσεις θα είναι: πλάτος 200cm, βάθος 80cm, ύψος 
έδρας 42cm περίπου. ΝΑΙ

5
H έδρα και η πλάτη θα έχουν αφρολέξ ικανού πάχους για 
άνετο κάθισμα και δερματίνη υψηλής αντοχής χρώματος 
της επιλογής μας.

ΝΑΙ

6 Θα έχει τουλάχιστον 6 πόδια, αντιολισθητικά στην βάση 
τους, για να υπάρχει καλή στήριξη στο δάπεδο.

ΝΑΙ

7 Nα έχει σήμανση CE. ΝΑΙ
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Α/Α 28 ΔΙΘΕΣΙΟΣ ΚΑΝΑΠΕΣ

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣ
Η

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 Να είναι καινούργιος και ανθεκτικής κατασκευής. ΝΑΙ

2 Nα μπορεί να δεχθεί ασφαλές βάρος 200 kg. ΝΑΙ

3 Θα έχει 2 μπράτσα. ΝΑΙ

4 Οι διαστάσεις θα είναι πλάτος 140cm, βάθος 80cm, ύψος 
έδρας 42cm περίπου. ΝΑΙ

5
H έδρα και η πλάτη θα έχουν αφρολέξ ικανού πάχους για 
άνετο κάθισμα και δερματίνη υψηλής αντοχής χρώματος 
επιλογής μας.

ΝΑΙ

6 Θα έχει τουλάχιστον 4 πόδια, αντιολισθητικά στην βάση 
τους, για να υπάρχει καλή στήριξη στο δάπεδο.

ΝΑΙ

7 Nα έχει σήμανση CE. ΝΑΙ
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Α/Α 29 ΠΑΓΚΑΚΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣ
Η

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 Να είναι καινούργιο και ανθεκτικής κατασκευής. ΝΑΙ

2 Το παγκάκι θα είναι διθέσιο με διαστάσεις 120Χ56Χ87cm 
περίπου. ΝΑΙ

3 To παγκάκι θα στηρίζεται σε δύο βάσεις από χυτοσίδηρο, 
βαμμένες με μαύρο χρώμα. ΝΑΙ

4
Τα καθίσματα και η πλάτη θα είναι από 10 μονοκόμματα 
μασίφ ξύλα, με διαστάσεις 4Χ4cm ή αντίστοιχα ισοδύνα-
μης αντοχής, βαμμένα με καφέ χρώμα.

ΝΑΙ
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Α/Α 30 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ Η/Y ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΟΝΤΙΚΙ

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣ
Η

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 Επεξεργαστής: INTEL CORE I3-9100F (ή άλλος αντίστοιχων 
δυνατοτήτων)

ΝΑΙ

2 Μνήμη:8GB (Τουλάχιστον) DDR4 ΝΑΙ

3 Σκληρός Δίσκος: SSD 240GB SATAIΙΙ (τουλάχιστον) ΝΑΙ

4 Οπτικός Δίσκος: DVD/RW ΝΑΙ

5 Κάρτα γραφικών: NVIDIA GT710 2GB (ή άλλη αντίστοιχων 
δυνατοτήτων) ΝΑΙ

6 Ενσύρματη επικοινωνία: 10/100/1000 MBps LAN ΝΑΙ

7 Περιφερειακά: Keyboard + mouse(optical) ΝΑΙ

8 Τροφοδοτικό: 650W ΝΑΙ

9 Λειτουργικό σύστημα: Windows 10 Pro 64-bit Ελληνικά ΝΑΙ

10 Εγγύηση: 3 έτη (Τουλάχιστον) ΝΑΙ

Οθόνη:

11 Διαγώνιος: 24”, ανάλυση: 1920X1080 ΝΑΙ

12 Συνδεσιμότητα: D-Sub, HDMI ΝΑΙ

13 Φωτεινότητα: 250 cd/m2 (τουλάχιστον) ΝΑΙ

14 Αντίθεση: 1000:1(τουλάχιστον) ΝΑΙ

15 Εγγύηση:2 έτη ΝΑΙ

Άλλες απαιτήσεις:

16 Θα προσκομιστούν λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές. ΝΑΙ

17

Το λειτουργικό σύστημα των υπολογιστών θα είναι εγκα-
τεστημένο, πλήρως δοκιμασμένο και ενεργοποιημένο (θα 
παραδοθεί product key και μέσο εγκατάστασης του λει-
τουργικού και των οδηγών του υλικού)

ΝΑΙ
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Α/Α 31 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΕΓΧΡΩΜΟΣ Α3 INKJET

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣ
Η

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Inkjet ΝΑΙ

2 Είδος Εκτύπωσης: έγχρωμη ΝΑΙ

3 Ανάλυση Εκτύπωσης: 5.760 x 1.440 dpi ΝΑΙ

4

Τύποι χαρτιού: 20 x 25cm, 13 x 20cm, 9 x 13cm, Letter 
Legal, 16:9, 13 x 18cm, 10 x 15cm, Letter, No. 10 
(Envelope), DL (Envelope), C6 (Envelope), A6, A5, A3, B5, 
A4, A3+.

ΝΑΙ

5 Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης:  ΝΑΙ (A4, απλό χαρτί) ΝΑΙ

6 Χωρητικότητα δίσκου χαρτιού: 200 Φύλλα Βασικό, 250 
Φύλλα μέγιστο, 50 Φωτογραφικά φύλλα

ΝΑΙ

7 Συμβατά OS: Windows 10, Windows 7, Windows 8, 
Windows 8.1, Windows XP

ΝΑΙ

8 Διασύνδεση: Ethernet, USB, Wi-Fi Direct, Wireless LAN 
IEEE 802.11a/b/g/n

ΝΑΙ

9 Εγγύηση: 1 χρόνος ΝΑΙ

Άλλες απαιτήσεις

10 Θα προσκομιστούν λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές. ΝΑΙ

11 Θα προσφερθεί και καλώδιο USB. ΝΑΙ
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Α/Α 32 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΦΑΞ

Α/
Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣ

Η

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟ

Υ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Laser ΝΑΙ

2 Είδος Εκτύπωσης: Ασπρόμαυρη Εκτύπωση ΝΑΙ

3 Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης: Έως 30 σελ./λεπτό ΝΑΙ

4 Ανάλυση Εκτύπωσης: 600 x 600 dpi ΝΑΙ

5 Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης:  ΝΑΙ ΝΑΙ

6 Fax: Ναι ΝΑΙ

7 Ανάλυση Σάρωσης: 600 x 600 dpi ΝΑΙ

8 Μέγιστο Μέγεθος Εκτύπωσης: A4. ΝΑΙ

9 Τροφοδοσία Χαρτιού (Feeder): 250 Φύλλων ΝΑΙ

10 Αυτόματος Τροφοδότης Fax: 50 φύλλων ΝΑΙ

11 Σύνδεση USB: USB 2.0 ΝΑΙ

12 Σύνδεση Ethernet: Ethernet 10 / 100BaseTX ΝΑΙ

13 Εγγύηση: 1 χρόνος ΝΑΙ

Άλλες απαιτήσεις

14 Θα προσκομιστούν λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές. ΝΑΙ

15 Θα προσφερθεί και καλώδιο usb. ΝΑΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(TEM.)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
χωρίς Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α.
(….%)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
χωρίς Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
με Φ.Π.Α. (….%)

ΣΥΝΟΛΟ:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (αφορά μόνο τα είδη με α/α  7,16,17 & 18)

Είδος προς Συντήρηση

(για 8 έτη μετά τα 2 έτη εγγύησης) ή

(για 4 έτη μετά το 1 έτος εγγύησης για
το α/α 16)

ΤΙΜΗ 1ΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗ
ΛΗΞΗ  ΤΟΥ  ΧΡΟΝΟΥ
ΕΓΓΥΗΣΗΣ) (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 8ΕΤΙΑΣ/ ή 4ΕΤΙΑΣ ΜΕΤΑ
ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄– ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας ………………………………………………………..

Κατάστημα               ………………………………………………………..

Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ FAX) …………   

 Ήμερομηνία 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  ΕΥΡΏ  ………………………………..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.

Ή 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.

Ή 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.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας ………………………………………………………..

Κατάστημα               ………………………………………………………..

Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ FAX) …………       

 Ήμερομηνία 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
ΕΥΡΏ……….. (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 …………..… ΕΥΡΏ 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. 

- Ή 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) …………        

Ήμερομηνία 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 ……………….. ΕΥΡΏ 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.

Ή 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΄ – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Μαυριωτίσσης, 52 100 Καστοριά

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Αριθμός σύμβασης

Προμηθευτής

α/α είδους

Ποσότητα

Ποσό πληρωμής (με 24% Φ.Π.Α.)

Ποσό (χωρίς Φ.Π.Α.)

Στην Καστοριά, σήμερα ………………….…. 202.., μεταξύ των συμβαλλομένων:

αφενός

του  Νομικού  Προσώπου  Δημοσίου  Δικαίου  με  την  επωνυμία  «ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ», που
εδρεύει  στην  Καστοριά  (Α.Φ.Μ.  999262830,  Δ.Ο.Υ.  Καστοριάς),  όπως  εκπροσωπείται  νόμιμα  κατά  την
υπογραφή της παρούσας από τον Διοικητή του Νοσοκομείου Καστοριάς κ........................................, που θα
αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «Το Νοσοκομείο» 

και αφετέρου

της  εταιρείας……………………………  με  ΑΦΜ  …………….  Δ.Ο.Υ.  …………….,  που  εδρεύει  στ…..…………,  οδός
………………….….  αριθμ.  …..,  Τ.Κ  ………..,  με  τηλ.  ……………..  email:  ………………………και  fax ……………  που
εκπροσωπείται  νόμιμα  στην  παρούσα  από  τ..  κ.  ………………………  και  που  θα  αποκαλείται  στο  εξής
“Προμηθευτής”, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα παρακάτω.

Λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:
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1. Την με αριθμό 4841/2021 διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την
ανάθεση του Υποέργου 2 «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού Γ.Ν. Καστοριάς για την αντιμετώπιση της
επιδημίας λόγω COVID 19» στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID 19» με κωδικό ΟΠΣ 5069093 του Ε.Π. «Δυτική Μακεδο-
νία 2014-2020».

2. Την με αριθμ. ………/……… κατακυρωτική απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου σύμφωνα με την οποία ο
δεύτερος εκ των συμβαλλομένων ανακηρύχθηκε Προμηθευτής, για τα αναγραφόμενα στο άρθρο 1
της παρούσας σύμβασης 

3. Την υπ’ αριθμ.…....απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και δέσμευσης πίστωσης ………………………………..

4. Τις  διατάξεις  του  Ν.4782/2021  «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»

5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμο-
γή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

το Νοσοκομείο, όπως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναθέτει και ο Προμηθευτής, όπως αντιστοίχως εν προ-
κειμένω εκπροσωπείται,  αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει την εν λόγω προμήθεια, σύμφωνα με
τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους και συμφωνίες:

ΑΡΘΡΟ 1  ο  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ……………………………………………………......................................

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ
/ΕΥΡΩ

ΠΟΣΟ/ΕΙΔΟΣ (ΕΥΡΩ)

CPV

CPV

ΣΥΝΟΛΟ χωρίς ΦΠΑ

Φ.Π.Α. ....%

ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α.

1.2. Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους
λοιπούς  όρους  της  διακήρυξης  του  διαγωνισμού  και  την  τεχνική  και  οικονομική  προσφορά  του
Προμηθευτή, που θεωρούνται στο σύνολό τους αναπόσπαστα μέρη της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 2  ο  

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
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 Ο χρόνος παράδοσης - εγκατάστασης του εξοπλισμού στο Νοσοκομείο, ορίζεται σε …….. (…...) μήνες
από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης σύμβασης. 

 Ή παράδοση του εξοπλισμού θα γίνει με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του προμηθευτή στους χώρους
του Νοσοκομείου σύμφωνα με τον πίνακα του παραπάνω άρθρου 1 και σύμφωνα με τους όρους της
αριθμ. …../2021 διακήρυξης.

 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, ήτοι: α) να
τηρούνται οι  όροι της διάταξης του άρθρου 132, β) να έχει  εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου του Νοσοκομείου, μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού
οργάνου, είτε με πρωτοβουλία του Νοσοκομείου και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής, είτε ύστερα
από  σχετικό  αίτημά  του,  το  οποίο  υποβάλλεται  υποχρεωτικά  πριν  από  τη  λήξη  του  συμβατικού
χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης να είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό
χρόνο παράδοσης. 

 Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον προμηθευτή 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. Μετά την λήξη της δοθείσας παράτασης και εφόσον δεν έχει παραδοθεί το
υλικό, κινείται η διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου (άρθρο 203 του Ν.4412/2016.

 Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη
υποδοχής υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το
υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

 Μετά από παρέλευση δοκιμαστικής λειτουργίας, διάρκειας ενός (1) μηνός, κατά την οποία πρέπει να
πραγματοποιηθούν όλοι οι απαιτούμενοι ποιοτικοί έλεγχοι, οι μετρήσεις, η επίδειξη λειτουργίας του,
η εκπαίδευση του απαραίτητου προσωπικού, η διαπίστωση της καλής του κατάστασης, η επαλήθευση
των τεχνικών του δυνατοτήτων και χαρακτηριστικών, θα συνταχθεί πρακτικό οριστικής ποσοτικής και
ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή.

 Ή παραλαβή της προμήθειας του εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του Νοσοκομείου.
Ή οριστική παραλαβή του εξοπλισμού θα γίνει από τριμελή Επιτροπή που θα ορίσει η Υπηρεσία και
θα  εκδώσει  σχετικό  πρωτόκολλο  οριστικής  ποιοτικής  και  ποσοτικής  παραλαβής.  Το  πρωτόκολλο
οριστικής  ποιοτικής  και  ποσοτικής  παραλαβής  κοινοποιείται  υποχρεωτικά  στον  προμηθευτή.  Ο
έλεγχος της ποιότητας του εξοπλισμού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθρο
208  &  209),  τα  προβλεπόμενα  στους  σχετικούς  όρους  της  διακήρυξης  του  διαγωνισμού,  την
προσφορά  του  Προμηθευτή,  τα  παραστατικά  που  θα  συνοδεύουν  τον  εξοπλισμό  και  πάντως,
σύμφωνα με τις υποδείξεις της παραπάνω Επιτροπής. 

 Ο προμηθευτής φέρει τον κίνδυνο μέχρι της οριστικής παράδοσης του υπό προμήθεια εξοπλισμού
εκτός αν  η  φθορά ή καταστροφή προέλθει  αποδεδειγμένα από υπαιτιότητα των υπαλλήλων του
Νοσοκομείου.

 Ρητώς συμφωνείται ότι στην περίπτωση κατά την οποία κατά το χρόνο παράδοσης έχει αποσυρθεί
από  την  κυκλοφορία  οποιοδήποτε  μέρος  του  εξοπλισμού,  αυτό  θα  αντικαθίσταται  από  τον
προμηθευτή με άλλο με ισοδύναμα ή βελτιωμένα χαρακτηριστικά.

 Ή οριστική παραλαβή των ειδών θα γίνει από Επιτροπή που θα ορίσει η Υπηρεσία. Ο έλεγχος της
ποιότητας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθρο 208 & 209), τα προβλεπόμενα
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στους  σχετικούς  όρους  της  διακήρυξης  του  διαγωνισμού,  την  προσφορά  του  Προμηθευτή,  τα
παραστατικά που θα συνοδεύουν τα είδη και πάντως, σύμφωνα με τις  υποδείξεις της παραπάνω
Επιτροπής.

 Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να δώσει οποιαδήποτε στοιχεία προέλευσης ήθελε ζητήσει το
Νοσοκομείο για τη διαπίστωση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών του.

 Ο  Προμηθευτής  υποχρεούται  να  αναγράφει  στο  δελτία  αποστολής  και  το  τιμολόγιο  πώλησης  τον
αριθμό της σύμβασης και τον κωδικό του παρατηρητηρίου τιμών της Ε.Π.Υ. εάν υπάρχει.

 Για  την  οριστική  ποσοτική  και  ποιοτική  παραλαβή  του  εξοπλισμού  από  την  αρμόδια  επιτροπή,
απαραίτητη  προϋπόθεση,  είναι  η  εγκατάσταση  και  ο  εξοπλισμός  να  βρίσκονται  σε  κατάσταση
πλήρους λειτουργίας.  Επιπρόσθετα για τα είδη με  α/α 7,11,12,16,17,18,19,21 απαραίτητη είναι η
παράδοση  των  τεχνικών  εγχειριδίων  και  πιο  συγκεκριμένα  πλήρης  σειρά  τευχών  (εγχειρίδια)  (σε
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή), με οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας με αναλυτική περιγραφή των
αντίστοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιών για όλες τις αντίστοιχες εφαρμογές, (Operation  manual
στην αγγλική και ελληνική γλώσσα) και συντήρησης και επισκευής (Service manual στην αγγλική ή
στην ελληνική γλώσσα). Επιπλέον ο προμηθευτής κατά την παράδοση των ειδών, υποχρεούται να
παραδώσει part list, service mode (κωδικοί ή συνδυασμοί πλήκτρων όπου απαιτείται) που διαθέτει το
σύστημα και σε περίπτωση που αυτό απαιτεί την ύπαρξη ειδικού κλειδιού, με μέριμνά του να το
παραδώσει  και  να  το  διατηρεί  εν  ισχύ  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  λειτουργίας  του  συστήματος,
εκπαιδεύοντας  παράλληλα  καταλλήλως  το  τεχνικό  προσωπικό  του  Νοσοκομείου  (για  τους
χειριστές/χρήστες, για τους τεχνικούς συντήρησης - προσωπικό) στη χρήση του. 

Κατά τα λοιπά, για τον τόπο, χρόνο και τη διαδικασία παράδοσης – παραλαβής ισχύουν οι όροι της αριθ.
4841/2021 διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 3  ο  

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

3.1. Με  απόφαση  του  Δ.Σ.  του  Νοσοκομείου,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου  οργάνου,  o
Προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή,
εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε
αυτά  μέσα  στο  συμβατικό  χρόνο  ή  το  χρόνο  παράτασης  που  του  δόθηκε  μετά  από  αίτησή  του,
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016.

3.2. Ο Προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή από την σύμβαση,
παρ.3 του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016, εφόσον:

3.2.1. Το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Νοσοκομείου.

3.2.2. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

3.3. Στον  προμηθευτή  που  κηρύσσεται  έκπτωτος  από  την  κατακύρωση,  την  ανάθεση  ή  την  σύμβαση,
επιβάλλονται  με  απόφαση  του  Δ.Σ.  του  Νοσοκομείου,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμοδίου
οργάνου,  το  oπoίo υποχρεωτικά  καλεί  τον  ενδιαφερόμενο  προς  παροχή  εξηγήσεων,  αθροιστικά  ή
διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016, ήτοι: α) ολική κατάπτωση
της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση β) μπορεί να επιβληθεί
προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών των φορέων που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4412/2016.
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3.4. Σε περίπτωση παράδοσης υλικού το οποίο, παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της σύμβασης,
χωρίς όμως να επηρεάζεται η καταλληλότητά του, είναι δυνατή η παραλαβή του, με έκπτωση επί της
συμβατικής τιμής, έπειτα από απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του Νοσοκομείου, κατά τη
διαδικασία των άρθρων 208 & 209 του Ν.4412/2016. 

3.5. Σε περίπτωση κατά την οποία τα υλικά παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού
χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση αυτού, και πάντως μέχρι τη λήξη του χρόνου της
παράτασης που ενδεχομένως χορηγήθηκε, επιβάλλεται εις βάρος του προμηθευτή, το πρόστιμο 5% επί
της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα σύμφωνα με το άρθρο 207 του
Ν.4412/2016.  Tο  παραπάνω  πρόστιμο  υπολογίζεται  επί  της  συμβατικής  αξίας  των  εκπρόθεσμα
παραδοθέντων υλικών,  χωρίς  Φ.Π.Α..  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.

3.6. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν.4412/2016,  o προσφέρων ευθύνεται και για κάθε
ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση
της σύμβασης. 

3.7. Ειδική  ρήτρα  ακεραιότητας: Κατά  την  υπογραφή  της  σύμβασης,  ο  προσφέρων  ή  οι  νόμιμοι
εκπρόσωποί  του,  δεσμεύονται  ότι,  σε  όλα  τα  στάδια  που  προηγήθηκαν  της  κατακύρωσης  της
σύμβασης,  δεν  ενήργησαν αθέμιτα,  παράνομα ή καταχρηστικά και  ότι  θα εξακολουθήσουν να μην
ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής. 

Σε περίπτωση παράβασης των όρων της ρήτρας ακεραιότητας εκ μέρους του προσφέροντα μέχρι τη
λήξη της διάρκειας της σύμβασης, αυτός κηρύσσεται έκπτωτος. Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις
της ρήτρας ακεραιότητας καταλαμβάνουν όλα τα μέλη αυτής, σε περίπτωση κοινοπραξίας.

3.8 Ο προσφέρων ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, δεσμεύονται ότι θα τηρούν τις υποχρεώσεις στους τομείς
του  περιβαλλοντικού,  κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού  δικαίου  που  έχουν  θεσπιστεί  από  το
δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  XIV του
προσαρτήματος Β’ του Ν.4412/2016 (Άρθρο 18 του ν.4412/2016).

ΑΡΘΡΟ 4  ο  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρ-
θρων 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 προθε-
σμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Ή
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
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απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφα-
σης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

ΑΡΘΡΟ 5  ο  

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

5.1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στη  διακήρυξη,  ο  Προμηθευτής,  για  την  καλή  εκτέλεση  των  όρων  της
παρούσας  σύμβασης,  κατέθεσε  την  υπ’  αριθ.  ………………/………-201…  εγγυητική  επιστολή  τ…
……………………., ποσού ……………… ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε  ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της
συvoλικής  συμβατικής  αξίας  (μη  συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α.).  Ο χρόνος  ισχύος  της  εγγύησης
πρέπει να είναι έως και δύο (2) μήνες, μετά την λήξη της ισχύος της σύμβασης.

5.2. Ή  ανωτέρω  εγγύηση  θα  επιστραφεί  στον  Προμηθευτή  μετά  την  οριστική  ποσοτική  και  ποιοτική
παραλαβή  του  υλικού,  την  εκπλήρωση  των  συμβατικών  του  υποχρεώσεων,  την  εκκαθάριση  τυχόν
απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων και την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας. 

5.3. Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του χρόνου παράδοσης του υλικού, ο Προμηθευτής πρέπει να
παρατείνει  αναλόγως  το  χρόνο  ισχύος  της  εγγύησης  καλής  εκτέλεσης  ή  να  υποβάλει  νέα,  οπότε
επιστρέφεται  η  αρχική.  Ο  κατά  τα  ανωτέρω  παρατεινόμενος  χρόνος  ισχύος  της  εγγύησης  θα  είναι
μεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα από τη νέα ημερομηνία παράδοσης του υλικού.

5.4. Κατά  τα  λοιπά,  ως  προς  ό,τι  αφορά  τις  εγγυήσεις,  ισχύουν  τα  αναφερόμενα  στην  οικεία  θέση  της
διακήρυξης και στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016.

5.5. Εγγύηση καλής λειτουργίας εξοπλισμού

Ο  προμηθευτής  υποχρεούται  πριν  την  αποδέσμευση  της  εγγυητικής  επιστολής  καλής  εκτέλεσης  της
σύμβασης και πριν από την έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας, να καταθέσει άλλη εγγυητική επιστολή για
την καλή λειτουργία του εξοπλισμού, ποσού ίσου με το 2% της συμβατικής του αξίας χωρίς Φ.Π.Α., ο χρόνος
ισχύος της οποίας θα πρέπει να είναι ίσος με τον συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας του είδους,
πλέον τρεις (3) μήνες.

ΑΡΘΡΟ 6  ο  

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

6.1. Ή πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνεται μετά από την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από το
Νοσοκομείο, με βάση την περιγραφή και την τιμή των ειδών, όπως αυτά προσδιορίζονται αναλυτικά στην
τεχνική και οικονομική του προσφορά και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των
ειδών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του
προμηθευτή.

6.2. Χρόνος  εξόφλησης:  εντός  εξήντα (60)  ημερών,  υπολογιζόμενων από την επομένη της  υποβολής  του
τιμολογίου  πώλησης  από  τον  προμηθευτή  και  εφόσον  θα  έχει  πραγματοποιηθεί  η  μεταφορά  των
σχετικών πιστώσεων από τον φορέα χρηματοδότησης του έργου.

6.3. Ή  εξόφληση  γίνεται  με  βάση  τα  νόμιμα  δικαιολογητικά  πληρωμής  και  τα  λοιπά  στοιχεία  που
προβλέπονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων
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πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και
ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.).

6.4. Ή υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων. 

6.5. Σε περίπτωση που η  εξόφληση των τιμολογίων γίνει  μετά την πιο πάνω προθεσμία,  το Νοσοκομείο
καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων
4046/2012,  4093/2012  και  4127/2013»  (ΦΕΚ  107/9-5-2013)  παραγ.  Ζ5  «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ  ΜΕΤΑΞΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΏΝ ΚΑΙ ΔΉΜΟΣΙΏΝ ΑΡΧΏΝ». 

6.6. Ή προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή
του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και
μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων διενέξεων μεταξύ
του Νοσοκομείου και του προμηθευτή, που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και γ) στις
λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016. Επίσης, δεν προσμετράται ο
χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του παρόχου (μη έγκαιρη υποβολή
των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.).

6.7.  Ο Προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες 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).  Ή  εν  λόγω  κράτηση  υπόκειται  στο  εκάστοτε  ισχύον
αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
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) ποσοστό 0,06%, Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών βάσει του Ν. 4412/2016 παρ. 3 του
άρθρου 350. Ή εν λόγω κράτηση υπόκειται 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.

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον προμηθευτή.
ΑΡΘΡΟ 7  ο  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας και της εγκατάστασης του εξοπλισμού, ο Προμηθευ-
τής θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με το Νοσοκομείο για το οποίο προορίζεται ο αντίστοιχος εξο-
πλισμός, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά με την εκτέλε-
ση 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 υποχρε-
ούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

Σελίδα 114

21PROC008679117 2021-05-28



3. Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει την προμήθεια, σύμφωνα με τα καθορι-
ζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες, που
αυτό περιλαμβάνει, διαθέτοντας το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό με την απαιτούμενη εμπει-
ρία, τεχνογνωσία και ικανότητα ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης.

4. Ο Προμηθευτής εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορ-
ρέουν από την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο και σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από
το προσωπικό του, που θα ασχοληθεί ή θα παράσχει οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την πα-
ρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υπο-
χρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της.

5. Ο Προμηθευτής ορίζει εκπρόσωπό του και τον εξουσιοδοτεί με ειδικό πληρεξούσιο να υπογράψει τη
Σύμβαση, να τον εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και να ενεργεί κατ’ εντολή και για λογα -
ριασμό του για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση. Επιπλέον, πρέπει να οριστεί και ανα-
πληρωτής του εκπροσώπου με τις ίδιες αρμοδιότητες. Αλλαγή προσώπου ή διεύθυνσης του εκπρο-
σώπου ή /και του αναπληρωτή του αναφέρεται γραπτά στην Αναθέτουσα Αρχή και ισχύει μετά από τη
γραπτή έγκριση αυτής.

6. Ο  εκπρόσωπος  και  ο  αναπληρωτής  εκπρόσωπος  του  Προμηθευτή  είναι  μεταξύ  άλλων
εξουσιοδοτημένοι  να  τον αντιπροσωπεύουν σε  όλα τα θέματα που αφορούν τη Σύμβαση και  να
διευθετούν  για  λογαριασμό  του  οποιαδήποτε  διαφορά  προκύπτει  ή  σχετίζεται  με  τη  Σύμβαση,
συμμετέχοντας, όποτε και όπου κληθούν, σε συναντήσεις με τα αρμόδια για την παρακολούθηση και
τον έλεγχο όργανα της Αναθέτουσας Αρχής.

7. 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.

8. Απαγορεύεται στον Προμηθευτή να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες,
που απορρέουν γι’ αυτόν από την παρούσα.

9. Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα μέλη που αποτελούν την Ένωση/ Κοι-
νοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκ -
πλήρωση όλων των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από τη Διακήρυξη. Τυχόν υφιστάμενες μετα-
ξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις
και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλ-
λαγής του ενός μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων μελών για την
ολοκλήρωση της προμήθειας.

10. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρι-
σης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον προμηθευτή, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι
απορρέουσες  από τη  Σύμβαση  υποχρεώσεις  βαρύνουν  τα  εναπομείναντα  μέλη του  προμηθευτή,
μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Ή κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη
των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτου-
σας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης
σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κ.λπ. κάποιου εκ των μελών που
απαρτίζουν τον προμηθευτή, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της
Αναθέτουσας Αρχής.

11. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του προμηθευτή,  όταν αυτός αποτελείται  από μία εταιρεία,  ή
θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την
ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας
Αρχής η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που προβλέπεται στη Σύμβαση.
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12. Εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει σχετικά ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν για να εκ-
πληρώσουν τους όρους της Σύμβασης, τότε η Ανάδοχος Ένωση /Κοινοπραξία οφείλει να προτείνει
αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του αποχωρούντος μέλους. Ή πρόταση θα πρέπει να συνο-
δεύεται από σχετικά έγγραφα στα οποία ο αντικαταστάτης δεσμεύεται για την προσήκουσα εκπλήρω-
ση των εν λόγω συμβατικών όρων και την εν γένει υποκατάσταση του στις υποχρεώσεις του αποχω-
ρούντος μέλους. Ή Αναθέτουσα Αρχή εγκρίνει με απόφασή της την αντικατάσταση αυτή. Σε περίπτω-
ση όμως που η πρόταση για συγκεκριμένο αντικαταστάτη δεν γίνει αποδεκτή, η Αναθέτουσα Αρχή
διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει την Ανάδοχο Ένωση /Κοινοπραξία έκπτωτη.

13. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να τοποθετήσει αυτοκόλλητες ετικέτες πάνω στα προμηθευόμενα είδη,
στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του έργου για την χρηματοδότησή του.

ΑΡΘΡΟ 8  ο  

ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Πέραν των λοιπών συμβατικών του υποχρεώσεων, το Νοσοκομείο έχει τις εξής ειδικές υποχρεώσεις, ως προς
τη χρήση του υπό προμήθεια υλικού:

α) Να μεριμνά για την προσεκτική χρήση του υλικού.

β) Να προφυλάσσει το υλικό από οποιαδήποτε πρόκληση ζημιάς, οφειλόμενης σε υπαιτιότητα υπαλλήλων
του Νοσοκομείου ή τρίτων προσώπων ή σε εξωτερικές επιδράσεις (υγρασία, σκόνη, υπερβολική ζέστη
κ.λ.π.).

ΑΡΘΡΟ 9  ο  

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

9.1. Ο Προμηθευτής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την μη έγκαιρη φόρτωση - παράδοση του υπό
προμήθεια υλικού,  εφόσον συντρέχουν  λόγοι  ανωτέρας  βίας.  Ώς  ανωτέρα βία  νοείται  κάθε  γεγονός
απρόβλεπτο, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να αποτραπεί έστω και  με τη λήψη
μέτρων άκρας επιμέλειας και  σύνεσης,  ένεκα του οποίου καθίσταται  ανέφικτο στον Προμηθευτή να
προβεί ο ίδιος ή μέσω τρίτων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 

9.2. Σε εφαρμογή του άρθρου 204 του Ν. 4412/2016, ο Προμηθευτής υποχρεούται μέσα σε διάστημα είκοσι
(20) ημερών από τότε που έλαβε χώρα το γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία να το αναφέρει εγγράφως
και  να  προσκομίσει  στο  Νοσοκομείο  τα  απαραίτητα  αποδεικτικά  στοιχεία.  Σε  περίπτωση  που  ο
Προμηθευτής δεν προσκομίσει τέτοια στοιχεία στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί τη συνδρομή
λόγου ανωτέρας βίας για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 

9.3. Γεγονότα  που  εντάσσονται  στο  πλαίσιο  των  κινδύνων  της  επαγγελματικής  δραστηριότητας  του
Προμηθευτή και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων,
δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας. 

ΑΡΘΡΟ 10  ο  

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών μπορεί να γίνει μόνον εγγράφως, σε
αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από προηγούμενη σχετική απόφαση του Διοικητικού
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Συμβουλίου του Νοσοκομείου και  με τη σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ). Έχουν
πλήρη συμβατική ισχύ και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης, στο μέτρο που δεν αντίκεινται
στους όρους αυτής, α) η διακήρυξη του διενεργηθέντος διαγωνισμού, β) η τεχνική και οικονομική προσφορά
του Προμηθευτή και γ) οι διευκρινιστικές του επιστολές και τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου.

ΑΡΘΡΟ 11  ο  

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

11.1. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από την παρούσα σύμβαση, επιλύ-
εται 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.

11.2. Για  ότι  δεν  προβλέπεται στην  παρούσα  σύμβαση,  εφαρμόζονται  οι  όροι  της  υπ’  αριθ.  …./2021
διακήρυξης του διενεργηθέντος διαγωνισμού, καθώς και οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως
ισχύουν κάθε φορά. Ή 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 επιβεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σε τρία (3) όμοια αντίγραφα, τα οποία, αφού
διαβάστηκαν,  υπογράφηκαν  από  τους  συμβαλλόμενους,  εκ  των  οποίων  το  Νοσοκομείο  έλαβε  τα  δυο  (2)
αντίγραφα, ενώ το άλλο έλαβε ο Προμηθευτής.

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ                                             ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

(Υπογραφή) (Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ – ΕΕΕΣ

Ή  αναθέτουσα  αρχή  συντάσσει  με  τη  χρήση  της  υπηρεσίας  eΕΕΕΣ,  Promitheus  ESPDint
(https://espdint.eprocurement.gov.gr/),  ήτοι  της  διαδικτυακής  πλατφόρμας  που  διαθέτει  η  ΕΕ  (βάσει  του
τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου
2016), το πρότυπο ΕΕΕΣ που θα ανταποκρίνεται: α) στις καταστάσεις εκείνες για τις οποίες οι οικονομικοί
φορείς αποκλείονται ή,  με βάση τα έγγραφα της σύμβασης, μπορούν να αποκλεισθούν, καθώς και β) στα
κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχουν καθοριστεί με τα ως άνω έγγραφα. Το περιεχόμενο του αρχείου ως
αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης. 
Tο αρχείο XML αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της
υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντησή τους.

Πρόκειται για μια υπεύθυνη δήλωση της καταλληλότητας, της οικονομικής κατάστασης και των ικανοτήτων
των επιχειρήσεων, η οποία χρησιμοποιείται ως προκαταρκτικό αποδεικτικό σε όλες τις διαδικασίες σύναψης
δημοσίων  συμβάσεων  που  υπερβαίνουν  το  κατώτατο  όριο  της  ΕΕ.  Ή  υπεύθυνη  δήλωση  επιτρέπει  στις
συμμετέχουσες εταιρείες ή άλλους οικονομικούς φορείς να αποδείξουν ότι:

 δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις για τις οποίες πρέπει ή είναι δυνατόν να αποκλειστούν
από τη σύναψη δημόσιας σύμβασης

 πληρούν τα συναφή κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής.
Μόνον  ο  προσωρινός  προμηθευτής  θα  πρέπει  να  υποβάλει  τα  πιστοποιητικά  που  ζητούνται  από  την
αναθέτουσα αρχή ως αποδεικτικά στοιχεία.  Από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες  ενδέχεται  να ζητηθούν
ορισμένα ή όλα τα έγγραφα σε περιπτώσεις αμφιβολιών.  Σε περίπτωση που ο προσωρινός προμηθευτής
παρέχει τους συνδέσμους για τα πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία στα αντίστοιχα μητρώα, η αναθέτουσα
αρχή  μπορεί  να  έχει  άμεση  πρόσβαση  από  εκεί.  Ειδικότερα,  με  βάση  την  παρ.6  του  άρθρου  79  του
Ν.4412/2016, οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά
στοιχεία  όταν  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.
Το ΕΕΕΣ δεν περιλαμβάνει τεχνικές προδιαγραφές. Καλύπτει μόνο τους όρους συμμετοχής (προεπιλογή) από
πλευράς κριτηρίων αποκλεισμού και επιλογής.
Το e ΕΕΕΣ είναι η ηλεκτρονική έκδοση αυτής της υπεύθυνης δήλωσης, που παρέχεται στο διαδίκτυο από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο URL:  (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) 

Ή υπηρεσία e ΕΕΕΣ επιτρέπει:
 στις  αναθέτουσες  αρχές,  να  συμπληρώνουν  και  να  χρησιμοποιούν  ένα  υπόδειγμα  ΕΕΕΣ

καθορίζοντας τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής
 στην συμμετέχουσα επιχείρηση να συμπληρώνει, να επαναχρησιμοποιεί, να τηλεφορτώνει  και να

εκτυπώνει το ΕΕΕΣ για μια συγκεκριμένη διαδικασία.
Ή Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προς διευκόλυνση των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων καθώς και των
οικονομικών φορέων, εξέδωσε σχετικό έγγραφο με Συχνές Ερωτήσεις (Frequently Asked Questions-FAQ), όσον
αφορά το ηλεκτρονικό  Ενιαίο  Ευρωπαϊκό Έγγραφο Συμβάσεων (e  ΕΕΕΣ),  εστιάζοντας σε  θέματα βασικών
αρχών του ΕΕΕΣ, χρήσης της υπηρεσίας e ΕΕΕΣ που προσφέρει η ΕΕ καθώς και θέματα τεχνικά και Εφαρμογής
του e EEEΣ.
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Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο ΕΕΕΣ όπως
αυτό έχει οριστεί από τις αναθέτουσες αρχές/τους αναθέτοντες φορείς στη διακήρυξη (ήτοι είτε στο κείμενο
αυτής  είτε  στο  ξεχωριστό  αρχείο  PDF  που  αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος  της)  σε  μορφή  pdf  (Αποφ.
Π1/2390/13) ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν.4412/16 και την διακήρυξη.

Για  την  σύνταξη  ή/και  συμπλήρωση  του  απαιτούμενου  e  ΕΕΕΣ,  οι  οικονομικοί  φορείς  προτείνεται  να
χρησιμοποιήσουν  το  αναρτημένο  από  τις  αναθέτουσες  αρχές  επικουρικό  αρχείο  XML,  προκειμένου  να
εκμεταλλευτούν την υπηρεσία e ΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την απάντηση τους σε μορφή αρχείου PDF, το
οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. Σημειώνεται το εξής:
Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία e EEEΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση». 
Ή εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι λογισμικό,
εγκατεστημένο  στον  ηλεκτρονικό  υπολογιστή  του  χρήστη,  το  οποίο  αποθηκεύει  το  περιεχόμενο  της
εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η λειτουργία
αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώς από φυλλομετρητή διαδικτύου, όπως π.χ. Google Chrome, ή από
εξειδικευμένο λογισμικό, όπως π.χ. Cute PDF.

Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον χώρο του διαγωνισμού, οι
οικονομικοί  φορείς  μπορούν  να  προσφεύγουν  απ’  ευθείας  στην  ηλεκτρονική  υπηρεσία  της  Ευρωπαϊκής
Επιτροπής  (https://espdint.eprocurement.gov.gr/)  να  δημιουργούν  το  EΕΕΣ,  να  συμπληρώνουν  με  ευθύνη
τους  όλα  τα  δεδομένα  που  αφορούν  τον  εκάστοτε  διαγωνισμό  και  αναφέρονται  στην  διακήρυξη,  να
συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε μορφή pdf προκειμένου να το υπογράψουν
ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικό δ/σμό.
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