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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ  

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ 

Μαπξησηίζζεο, 52100 Καζηνξηά 

ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ 

ΓΡΑΦΔΗΟ  ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ΄Αξηζκ. 6610/2014   
γηα ηελ Πξνκήζεηα 

Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ  

Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο 

 

ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Γεκφζηνο Αλνηρηφο Γηαγσληζκφο  

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ πκθεξφηεξε απφ Οηθνλνκηθή Άπνςε Πξνζθνξά 

ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 

Ζκεξνκελία : 8.10.2014 

Ζκέξα: Σεηάξηε 

Ώξα: 11.00΄ 

ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 
Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ: Μαπξησηίζζεο, Καζηνξηά 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ 
Όπσο αλαθέξνληαη  ζηελ ζειίδα 9 θαη αλαιπηηθά 

πεξηγξάθνληαη ζηα ΜΔΡΖ Β΄ & Γ΄ 

ΚΧΓΗΚΟ CPV Όπσο αλαθέξνληαη ζηελ ζειίδα 9 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ 

ΓΑΠΑΝΖ  
172.410,00 επξώ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 23%) 

ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΗ  Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ ζειίδα 9 

ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ χκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο 

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΖ χκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο 

ΚΡΑΣΖΔΗ ΔΠΗ ΣΖ ΣΗΜΖ ΣΟΤ 

ΔΗΓΟΤ 

Οη ηηκέο ππφθεηληαη ζηηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ 

λφκηκεο θξαηήζεηο 

ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 

(ΑΡΘΡΟ 55 Ν.2238/94) 

Καηά ηελ πιεξσκή παξαθξαηείηαη θφξνο εηζνδήκαηνο 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 55 ηνπ Ν. 2238/94 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ 

ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΠΗΖΜΖ 

ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΧΝ Δ.Κ. 

Πέκπηε  21.08.2014 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 

ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ 

ΚΤΒΔΡΝΖΖ 

Παξαζθεπή 22.08.2014 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 

ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ 
Πέκπηε 28.08.2014 (ηειεπηαία δεκνζίεπζε) 
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Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο όπσο απηέο ηζρύνπλ: 

1.1. Σνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

(Φ.Δ.Κ. 81/Α/04.04.2005), φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

1.2. Σνπ Ν. 3527/2007 «Κχξσζε ζπκβάζεσλ ππέξ λνκηθψλ πξνζψπσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν 

Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. 25/Α/09.02.2007) 

1.3. Σνπ Ν. 3580/2007 «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. 134/Α/18.06.2007) φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

1.4. Σνπ Ν. 2955/2001 «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ. θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 256/Α/02.11.2001), φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

1.5. Σν Ν. 3868/2010 (ΦΔΚ 129/A/03.08.2010), άξζξν 22 «πκβάζεηο πξνκήζεηαο ηαηξνηερλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ». 

1.6. Σνπ Ν.Γ. 496/1974 «Πεξί Λνγηζηηθνχ ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ» (ΦΔΚ 

204/Α/19.07.1974) 

1.7. Σνπ Ν. 2198/1994 (Φ.Δ.Κ. 43/Α/22.03.1994) άξζξν 24 «Παξαθξάηεζε θφξνπ ζην εηζφδεκα απφ 

εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο». 

1.8. Σνπ Ν. 2362/1995 (Φ.Δ.Κ. 247/Α/27.11.1995) άξζξν 84 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ 

Γαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

1.9. Σνπ Ν. 2286/1995 (Φ.Δ.Κ. 19/Α/01.02.1995) «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη Ρπζκίζεηο 

ζπλαθψλ ζεκάησλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 2323/95 (Φ.Δ.Κ. 145/Α/13.07.1995) «Τπαίζξην 

Δκπφξην θαη άιιεο Γηαηάμεηο» . 

1.10. Σνπ Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 64/Α/16-3-2007) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο 

ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ „„πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, 

πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ„„, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ 

Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2005».  

1.11. Σνπ Ν. 2690/1999 (ΦΔΚ 45/Α/09.03.1999) «Κπξψζεηο ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο». 

1.12. Σνπ Ν. 2741/1999 (Φ.Δ.Κ. 199/Α/28.09.1999) άξζξν 8 «Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ, άιιεο 

Ρπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 12 παξ. 

27 ηνπ Ν. 3310/2005 (ΦΔΚ 30/Α/14.02.2005).  

1.13. Σνπ Ν. 2741/1999 (Φ.Δ.Κ. 199/Α/28.09.1999) άξζξν 8 «Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ, άιιεο 

Ρπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ 

Ν. 3060/2002 (ΦΔΚ 242/Α/11.10.2002) θαη ζηε ζπλέρεηα κε ην άξζξν 12 παξ. 27 ηνπ Ν. 3310/2005 (ΦΔΚ 

30/Α/14.02.2005).  

1.14. Σνπ Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ», (Φ.Δ.Κ. 150/Α/10.07.2007). 

1.15. Σνπ Π.Γ. 166/2003 (Φ.Δ.Κ. 138/Α/05.06.2003 ) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ 

Οδεγία 2000/35/29–6–2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο Δκπνξηθέο 

πλαιιαγέο». 
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1.16. Σνπ Ν. 3548/2007 «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη 

ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 68/Α/20.03.2007), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 

3801/2009, άξζξν 46 πεξί θαηαβνιήο δαπαλψλ δεκνζίεπζεο δηαθήξπμεο 

1.17. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3614/2007 (ΦΔΚ 267/Α/03.12.2007) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή 

αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013». 

1.18. Σν Ν. 3833/2010 (ΦΔΚ 40/Α/15.03.2010) «Πξνζηαζίαο ηεο Δζληθήο Οηθνλνκίαο – Δπείγνληα κέηξα 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο», άξζξν 12 «Αλαπξνζαξκνγή Φ.Π.Α.», θαη άξζξν 20 §3 

«Έλαξμε ηζρχνο». 

1.19. Σν Ν. 3867/2010 (ΦΔΚ 128/Α/03.08.2010), άξζξν 27 «Δμφθιεζε πξνκεζεηψλ Ννζνθνκείσλ θαη 

ξπζκίζεηο ζεκάησλ ζρεηηθψλ δηαγσληζκψλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3918/2011. 

1.20. Σν Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ 173/Α/30.09.2010) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ – Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθή λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21
εο

 

Ηνπλίνπ 1989 θαη ηελ Οδεγία 92/13/ ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25
εο

 Φεβξνπαξίνπ 1192, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11
εο

 

Γεθεκβξίνπ 2007».  

1.21. Σν Π.Γ. 82/1996 «Ολνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ Διιεληθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ 

ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα» (ΦΔΚ Α‟ 66 /11-4-1996), φπσο ηζρχεη κεηά θαη ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ην άξζξν 8 Ν. 

3310/2005 θαη ην άξζξν 8 Ν. 3414/2005.  

1.22. Σνπ Ν. 3310/2005 (ΦΔΚ 30/Α/2005) «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή 

θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3414/2005 (ΦΔΚ 279/Α/2005) «Σξνπνπνίεζε ηνπ Ν. 3310/2005 ….».  

1.23. Σνπ Ν. 3918/2011 (ΦΔΚ 31/Α/2011) «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» 

1.24. Σνπ Ν. 3614/2007 (ΦΔΚ 267/Α/2007) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ 

παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 - 2013»  

1.25. Σνπ Ν. 3840/2010 (ΦΔΚ 53/Α/2010) «Απνθέληξσζε, απινπνίεζε θαη ελίζρπζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) 2007 – 

2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

1.26.Σνπ  Ν. 3959/2011 (ΦΔΚ 93/ηεπρ. Α΄/ 20-04-2011)  γηα ηνλ ειεχζεξν αληαγσληζκφ. 

1.27. Σνπ Ν. 4013/2011 ( ΦΔΚ 204//Α/15.09.2011) «χζηαζε Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ(…)» 

1.28. Σνπ Ν. 4052/2012 πεξί αξκνδηφηεηαο ηνπ ΤΤΚΑ θαη εξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. 

1.29. Σνπ Ν 4111/2013 (ΦΔΚ 18
 
Α/25.01.2013) θαη ηελ Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ ΦΔΚ 237

 

Α/05.12.2012 

 

2. Σηο απνθάζεηο : 

2.1. Σεο ππ‟αξ. 4167/21.02.2012 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δπηθξαηείαο «Καζνξηζκφο εκεξεζίσλ θαη 

εβδνκαδηαίσλ λνκαξρηαθψλ εθεκεξίδσλ (πξψελ επαξρηαθψλ), εκεξεζίσλ θαη εβδνκαδηαίσλ ηνπηθψλ 
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εθεκεξίδσλ (πξψελ επαξρηαθψλ εληφο ησλ λνκψλ Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο) πνπ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα 

θαηαρψξεζεο δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ» (ΦΔΚ Β‟ 412/2012) 

2.2. Σηο δηαηάμεηο ηεο θνηλνηηθήο νδεγίαο 93/42/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ «Πεξί ησλ ηαηξνηερλνινγηθψλ 

πξντφλησλ» (ΔΔ L 169/12-7-1993), φπσο ηξνπνπνηεκέλε ηζρχεη, πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο νπνίαο 

ελαξκνλίζηεθε ε εζληθή λνκνζεζία κε ηελ ππ‟ αξηζ. ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ.130648/30-9-2009 θνηλή απφθαζε ησλ 

Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, Αλάπηπμεο θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (Φ.Δ.Κ. Β΄ 

2198/2-10-2009).  

2.3. Σελ αξηζκ. ΓΤ8δ/Γ.Π. νηθ./1348/07.01.2004 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Πξφλνηαο «Αξρέο 

θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο πξαθηηθήο δηαλνκήο ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ» (Φ.Δ.Κ. 

32/Β/16.01.2004) 

2.4. Σελ ππ‟ αξηζκ. ΓΤ6α/ νηθ.36932/ 17-3-2009 Κ.Τ.Α. ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη 

Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο «Σξφπνο θαη δηαδηθαζία είζπξαμεο θαη απφδνζεο παξαθξαηνχκελνπ 

πνζνζηνχ 2% θαηά ηελ εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ ησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ πγείαο 

(αξ.3 Ν.3580/ 2007). 

2.5. Σελ ππ‟ αξηζκ. 4301/16.12.2009 Δγθχθιην ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο ζρεηηθά κε ην κε αξ. 1177/2007 (L 314/1-12-09 ζει 64-

65) Καλνληζκφ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 30
εο

 Ννεκβξίνπ 2009 πνπ αθνξά ζηα λέα θαηψηαηα φξηα εθαξκνγήο 

ησλ Οδεγηψλ 2004/17/ΔΚ, 2004/18/ΔΚ θαη 2009/81/ΔΚ, ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ θαηά ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ, ηα νπνία εθαξκφδνληαη απφ 1
εο

 Ηαλνπαξίνπ 2010. 

2.6. Σελ ππ‟ αξηζκ. 1098/21.06.2010 ΠΟΛ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ κε ζέκα «Κνηλνπνίεζε 

δηαηάμεσλ ηνπ λ.3845 (ΦΔΚ 65/Α/06.05.2010) ζρεηηθά κε ηελ αχμεζε ζπληειεζηψλ Φ.Π.Α. απφ 1-7-

2010». 

2.7.Σελ ππ‟ αξηζκ. 14053/ΔΤ 1749/27.03.2008 (ΦΔΚ 540/Β/27.03.2008) Τπνπξγηθή απφθαζε 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη ηελ αξηζκ. 28020/ΔΤΘΤ1212/ 30.06.2010 (ΦΔΚ 1088/Β/19.07.2010) 

«Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζκ. 14053/ΔΤ 1749/27.03.2008 (ΦΔΚ 540/Β/27.03.2008) Τπνπξγηθήο 

Απφθαζεο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.» 

2.8. Σελ  αξηζκ. 70/30.05.2012 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ πεξί έγθξηζεο ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ 

2.9. Σελ αξηζκ Πξση. Τ4β/Γ.Π.21901/Φ8γ2-81/15.06.2012 (ζπζρ. Γ.Π. 20804, 20722) Απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο πεξί έγθξηζεο ζθνπηκφηεηαο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ  

«Πξνκήζεηα ηαηξνηερλνινγηθνχ θαη μελνδνρεηαθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο», 

ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 750.710,00 επξψ 

2.10. Σελ αξηζκ. 118/12.07.2012 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε έληαμε 

ηνπ έξγνπ «Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ θαη Ξελνδνρεηαθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ 

Καζηνξηάο» ζην ΔΠΑ 2007 - 2013 

2.11. Σελ κε αξηζ. πξση.: 5065/18.12.2012 απφθαζε ηεο Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηεο 

Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο κε ζέκα «Έληαμε ηεο Πξάμεο “Πξνκήζεηα ηαηξνηερλνινγηθνχ θαη 

μελνδνρεηαθνχ εμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο” κε θσδηθφ MIS 384049 ζην Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα “Μαθεδνλία – Θξάθε”» 

2.12. Σελ  αξηζκ. 29/21.02.2013 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ πεξί έγθξηζεο 

δηελέξγεηαο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξαπάλσ Πξάμεο πξνκήζεηαο 
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ηαηξνηερλνινγηθνχ θαη μελνδνρεηαθνχ εμνπιηζκνχ, πξνυπνινγηζκνχ 750.710,00 € κε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηελ ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά 

2.13. Σελ αξηζκ. 966/5.03.2013 πξνέγθξηζε απφ ηελ Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηεο Πεξηθέξεηαο 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ηνπ ηεχρνπο δεκνπξάηεζεο θαη ηεο δηαδηθαζίαο πξνθήξπμεο ηνπ παξφληνο 

δηαγσληζκνχ   

2.14. Σελ αξηζκ. 50/22.03.2013 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθε ην ηεχρνο δεκνπξάηεζεο κεηά ηελ πξνζαξκνγή απηνχ ζηηο παξαηεξήζεηο ηεο ΔΓΑ ΠΓΜ 

2.15. Σν αξηζκ. 2284/2013 ηεχρνο δεκνπξάηεζεο πνπ πξνέβιεπε εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ ηελ 9
ε
.05.2013 

2.16. Σελ αξηζκ. 71/Β/16.04.2013  απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε α) ε 

καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ πξνθεξχρηεθε κε ηελ αξηζκ. 2284/2013 δηαθήξπμε θαη β) ε 

επαλαπξνθήξπμε απηνχ κε ηξνπνπνίεζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηεο 

αξκφδηαο επηηξνπήο ζχληαμεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 

ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο, ζχκθσλα κε ηελ πξφηαζε ηνπ αξκφδηνπ γξαθείνπ πξνκεζεηψλ 

2.17. Σελ αξηζκ. 2511/28.05.2013 πξνέγθξηζε απφ ηελ Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή Πεξηθέξεηαο 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ηεο εθ λένπ δεκνπξάηεζεο ηνπ 1
νπ

 θαη 2
νπ

 ππνέξγνπ ηεο πξάμεο κε ηίηιν 

«Πξνκήζεηα ηαηξνηερλνινγηθνχ θαη μελνδνρεηαθνχ εμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο» 

(384049/08.76) 

2.18. Σελ αξηζκ. 110/25.06.2013  απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην 

ππ΄αξηζκ. 4785/2013 ηεχρνο δηαθήξπμεο, (πξνεγνχκελν ηεχρνο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζην νπνίν 

πεξηιακβάλνληαη εθηφο άιισλ θαη ηα είδε ηνπ ππ΄αξηζκ. 6610/2014 ηεχρνπο δηαθήξπμεο)  

2.19. Σελ αξηζκ. 58/31-03-2014 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε 

επαλαπξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηα είδε κε α/α 3, 4, 21, 22 θαη 23 

2.20. Σελ αξηζκ. 106/33-05-2014 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε 

επαλαπξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηα είδε κε α/α 2, 7, 11 θα 13 

 

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ   Ο Τ Μ Δ 

Γεκόζην Αλνηθηό Γηαγσληζκό γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ εληαγκέλνπ ζην ΔΠΑ 2007 – 2013, έξγνπ 

«Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο», 

γηα ηα είδε πνπ δελ θαηαθπξώζεθαλ ζην δηαγσληζκό κε αξηζκό δηαθήξπμεο 4785/2013, κε ηνπο 

ίδηνπο όξνπο θαη ηηο ίδηεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ίζρπαλ ζην ππ΄αξηζκ. 4785/2013 ηεύρνο 

δηαθήξπμεο.  

πλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο 172.410,00 € θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. 

Ο δεηνχκελνο εμνπιηζκφο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηα ζπλεκκέλα ΜΔΡΖ θαη ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 

1. O δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί χζηεξα απφ πξνζεζκία ηνπιάρηζηνλ ζαξάληα (40) εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο πξνθήξπμεο ζηελ Τπεξεζία Δπηζήκσλ Δθδφζεσλ ηεο Δ.Δ. 

2. ΣΟΠΟ – ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 
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ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΣΟΠΟ 

ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

Σκήκα Γξακκαηείαο  

(Πξσηνθφιινπ)  

Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ 

Καζηνξηάο 

Μέρξη θαη ηελ  

Σξίηε 7.10.2014 

ΧΡΑ: 14:30΄. 

 

Γξαθείν 

Πξνκεζεηψλ ηνπ 

Γεληθνχ 

Ννζνθνκείνπ 

Καζηνξηάο  

Σεηάξηε 8.10.2014 

   ΧΡΑ: 11:00΄ . 

 

 

Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, είλαη εθπξφζεζκεο θαη 

επηζηξέθνληαη απφ ηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. 

3. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο/ θνηλνπξαμίεο 

απηψλ ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο. 

4. Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα ηκήκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη 

απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο: 

1. ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΜΔΡΟ Α΄ 

2. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΜΔΡΟ Β΄ 

3. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΜΔΡΟ Γ΄ 

4. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΟΛΧΝ ΜΔΡΟ Γ΄ 

5. ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΔΡΟ Δ΄ 

6. ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΜΔΡΟ Σ΄ 

7. ΚΑΣΟΦΔΗ ΥΧΡΧΝ ΝΟΟΚΟΜΔΗΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

ΜΔΡΟ Ζ΄ 

 

5. Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ζηελ επίζεκε εθεκεξίδα ησλ Δ.Κ. βαξχλνπλ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ηα έμνδα 

δεκνζίεπζεο ζην ΦΔΚ βαξχλνπλ ην Δζληθφ Σππνγξαθείν. Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο, αξρηθήο θαη ηπρφλ 

επαλαιεπηηθήο, ζηηο εθεκεξίδεο παλειιήληαο εκβέιεηαο βαξχλνπλ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (Π.Γ. 118/2007), 

ελψ ηα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο αξρηθήο θαη ηεο παξνχζαο ζηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο βαξχλνπλ ηνπο 

πξνκεζεπηέο πνπ ζα αλαθεξπρζνχλ αλάδνρνη ηνπ δηαγσληζκνχ (Ν. 3548/07, φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ην 

άξζξν 46 ηνπ  Ν.3801/09). 
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ΜΔΡΟ Α: ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

A.1. ΟΡΗΜΟΗ KAI ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

 

ΑΡΘΡΟ 1. Αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο 

Αληηθείκελν ηεο δηαθήξπμεο είλαη ε πξνκήζεηα ηνπ θάησζη ηαηξνηερλνινγηθνχ θαη μελνδνρεηαθνχ 

εμνπιηζκνχ :  

Α.  ΠΗΝΑΚΑ ΔΗΓΧΝ ΗΑΣΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

Α/

Α 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ 

ΚΧΓΗΚΟ 

CPV 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΔΠΗΜΔΡΟΤ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΗ 

ΜΔ ΣΟ ΦΠΑ 

1. ΚΛΗΒΑΝΟ ΑΣΜΟΤ 33152000-0 1 80.000,00 

2. 
ΤΣΖΜΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΝΔΡΟΤ  

Μ.Σ.Ν.  
33190000-8 1 8.000,00 

3. 
ΦΤΥΟΜΔΝΖ ΦΤΓΟΚΔΝΣΡΟ ΑΚΧΝ 

ΑΗΜΑΣΟ 
42931000-1 1 18.500,00 

4. ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ ΚΑΡΔΚΛΑ ΧΡΛ 39110000-6 1 8.000,00 

5. 
ΠΛΖΡΔ ΔΣ ΑΜΤΓΓΑΛΔΚΣΟΜΖ – 

ΑΓΔΝΟΣΟΜΖ 

33162100-4 

 
1 5.500,00 

6. ΠΛΖΡΔ ΔΣ ΡΗΝΗΚΟΤ ΓΗΑΦΡΑΓΜΑΣΟ 33162100-4 1 6.500,00 

  ΤΠΟΤΝΟΛΟ: 
  

126.500,00 € 

 

Β.  ΠΗΝΑΚΑ ΔΗΓΧΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

Α/Α ΔΗΓΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 
ΚΧΓΗΚΟ 

CPV 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΔΠΔΗΜΔΡΟΤ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 

ΜΔ ΦΠΑ 

7. ΠΛΤΝΣΖΡΗΟ ΣΤΠΣΖΡΗΟ 31640000-4 1 22.500,00 

8. ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΚΟΤΕΗΝΑ ΜΔ ΦΟΤΡΝΟ 31640000-4 1 3.410,00 

9. ΣΔΓΝΧΣΖΡΗΟ ΡΟΤΥΧΝ 31640000-4 1 20.000,00 

  ΤΠΟΤΝΟΛΟ: 
  

45.910,00 € 

 

Κξηηήξην Αμηνιόγεζεο είλαη ε ζπκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. 

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ πξνκήζεηα νξίδνληαη ζηα ΜΔΡΖ Β΄ & Γ΄ ηεο 

δηαθήξπμεο.  
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Πξνζθνξέο κπνξνχλ λα θαηαηίζεληαη γηα ην ζχλνιν ηεο ππφ αλάζεζε πξνκήζεηαο ή θαη γηα κέξνο ησλ ππφ 

πξνκήζεηα εηδψλ (αιιά γηα ην ζχλνιν ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο αλά είδνο). Πξνζθνξέο πνπ 

ππνβάιινληαη γηα κέξνο ηεο δεηνχκελεο αλά είδνο πνζφηεηαο ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

 

ΑΡΘΡΟ 2. Οξηζκνί 

Αλαζέηνπζα Αξρή 

Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Καζηνξηάο πνπ εδξεχεη ζηελ νδφ Μαπξησηίζζεο ζηελ Καζηνξηά, θαη ην νπνίν 

πξνθεξχζζεη ην δηαγσληζκφ απηφ. 

Τπεξεζία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ 

Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Καζηνξηάο πνπ εδξεχεη ζηελ νδφ Μαπξησηίζζεο ζηελ Καζηνξηά. 

Αξκόδηνο Τπεξεζίαο Γηελέξγεηαο 

ρεηηθέο κε ην δηαγσληζκφ πιεξνθνξίεο παξέρεη ην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ (Πιεξνθνξίεο: Σνιηάδνπ 

Διεπζεξία θαη Φψξαο Εήζεο, ηειέθσλα επηθνηλσλίαο: 24673 50621, 626 Fax: 24673 50657, φιεο ηηο 

εξγάζηκεο εκέξεο 08:00-14:30). 

Γηαθήξπμε 

Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε πνπ απνηειείηαη απφ ην Μέξνο Α΄: Γεληθνί Όξνη, ην Μέξνο Β΄: Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο, Μέξνο Γ΄: Δηδηθνί Όξνη, Μέξνο Γ΄: Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ, Μέξνο Δ΄: 

ρέδην ζχκβαζεο πξνκήζεηαο, Μέξνο Σ΄: ρέδην ζχκβαζεο πληήξεζεο, Μέξνο Ζ΄: Καηφςεηο ρψξσλ 

Ννζνθνκείνπ εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ. 

Πξνκήζεηα: 

Ζ πξνκήζεηα ηνπ Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ, φπσο απηφ αλαιπηηθά 

πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 1 ηνπ παξφληνο Μέξνπο, θαζψο επίζεο θαη ζηα ΜΔΡΖ Β΄ & Γ΄ ηεο παξνχζεο. 

Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιόγεζεο Γηαγσληζκνύ 

Σν αξκφδην γηα ηελ απνζθξάγηζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζπιινγηθφ φξγαλν ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ην νπνίν ζπγθξνηείηαη εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζχκθσλα 

κε ηα νξηδφκελα ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί ιεηηνπξγίαο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο. 

Δπηηξνπή Δμέηαζεο Πξνζθπγώλ  

Σν αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ εμέηαζε  πηζαλψλ πξνζθπγψλ ησλ 

δηαγσληδφκελσλ θαηά ησλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ  ηεο Γηνίθεζεο, πνπ αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία ηνπ 

δηαγσληζκνχ έσο θαη ην ζηάδην ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 

3886/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ην νπνίν (φξγαλν) ζπγθξνηείηαη εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ θαη 

ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί ιεηηνπξγίαο ησλ ζπιινγηθψλ 

νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο. 

Πξνζθέξσλ 

Οπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή νκάδα πξνζψπσλ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ θαη ππνβάιιεη 

πξνζθνξά κε ζθνπφ ηε ζχλαςε χκβαζεο κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

Δθπξόζσπνο 

Ο ππνγξάθσλ ηελ πξνζθνξά - ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή δελ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ Πξνζθέξνληα 

- πνπ κπνξεί λα είλαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Πξνζθέξνληα, ή πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηνλ 
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Πξνζθέξνληα ή ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ, ή ζε πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ, πξφζσπν 

εμνπζηνδνηεκέλν απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 

Αληίθιεηνο 

Σν πξφζσπν πνπ ν Πξνζθέξσλ κε δήισζή ηνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ 

πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax θ.ιπ.), νξίδεη ζαλ 

ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηνλ Πξνζθέξνληα. 

Αλάδνρνο 

Ο Πξνζθέξσλ πνπ ζα επηιεγεί θαη ζα ζπλάςεη χκβαζε κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ζχκθσλα κε ηνλ 

ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα. 

Καηαθύξσζε 

Ζ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηελ νπνία θαηαθπξψλεηαη ε πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο ζηνλ 

Αλάδνρν. 

ύκβαζε 

Ζ έγγξαθε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ, ε νπνία θαηαξηίδεηαη κεηά ηελ 

αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο. Δπίζεκε γιψζζα ηεο ζχκβαζεο είλαη ε ειιεληθή. Ζ παξνχζα δηαθήξπμε, 

ηα έληππα ηεο Σερληθήο θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο θαη ε ζχκβαζε είλαη ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη νη Πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ/ ππνςεθίσλ Αλαδφρσλ πνπ ζα 

ππνβιεζνχλ ζα είλαη ππνρξεσηηθά ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

πκβαηηθά ηεύρε 

Σν ηεχρνο ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηνλ Αλάδνρν ηεο πξνκήζεηαο θαη φια ηα 

ηεχρε πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη ηε ζπκπιεξψλνπλ θαη πεξηιακβάλνπλ θαηά ζεηξά ηζρχνο : α. ηε ζχκβαζε, 

β. ηε δηαθήξπμε θαη ην ηεχρνο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, γ. ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ 

Αλαδφρνπ θαη δ. ηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. 

Πξνϋπνινγηζκόο 

Ζ εγθεθξηκέλε δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ ελ ιφγσ εμνπιηζκνχ. 

πκβαηηθό Σίκεκα 

Ζ ηηκή πξνζθνξάο ζηελ νπνία ζα θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα. 

Δπηηξνπή Παξαιαβήο 

Σν αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν, ην νπνίν ζπγθξνηείηαη κε Απφθαζε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Γεληθνχ 

Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο θαη ζα έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ επίβιεςε ηεο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο απφ ηνλ 

Αλάδνρν θαη ηελ παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3. Αληηθείκελν ηεο Πξνκήζεηαο 

Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Καζηνξηάο (ζην εμήο: ε Αλαζέηνπζα Αξρή) επαλαπξνθεξχζζεη δεκφζην αλνηθηφ 

δηαγσληζκφ, δαπάλεο ζπλνιηθά 172.410,00 επξώ (εθαηφλ εβδνκήληα δχν ρηιηάδεο ηεηξαθφζηα δέθα 

επξψ), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (23%), γηα ηελ πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη 

Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ, κέζσ ΔΠΑ 2007-2013  θαη αθνξά ζην ζχλνιν ηεο πξνθεξπρζείζαο 

πνζφηεηαο αλά είδνο, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 1 ηνπ παξφληνο κέξνπο, κε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηε ζπκθεξφηεξε απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. 
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Αλαιπηηθά, ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο θαη ζπλνιηθά νη ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ πεξηγξάθνληαη 

ζηα Μέξε Β΄ & Γ΄ ηεο παξνχζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 4. Πξνϋπνινγηζκόο Έξγνπ 

Ο πλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 172.410,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ Φ.Π.Α. (23%) θαη πεξηιακβάλεη ηα θάησζη δχν ππνέξγα : 

1) Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ, κε πξνυπνινγηζκφ 126.500,00 € κε ην ΦΠΑ 

2) Πξνκήζεηα Ξελνδνρεηαθνχ Δμνπιηζκνχ, κε πξνυπνινγηζκφ 45.910,00 € κε ην ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Καζηνξηάο 

Σαρ. Γηεχζπλζε: Μαπξησηίζζεο, 52 100 Καζηνξηά 

Σειέθσλν : 24673 50621, 626 

Φαμ : 24673 50657, 24955 

E-mail: prom1@kastoriahospital.gr & prom@kastoriahospital.gr 

Πιεξνθνξίεο: Σνιηάδνπ Διεπζεξία, Φψξαο Εήζεο 

 

A.2. ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΛΑΗΗΟ- ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ 

ΑΡΘΡΟ 6. Δπηρεηξεζηαθό Πιαίζην – Ηζρύνπζα λνκνζεζία 

Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΠΓΔ (ΑΔΠ 0058, Κσδηθφο έξγνπ ΠΓΔ: 2012ΔΠ00580089), είλαη 

εληαγκέλν ζην Δ.Π. Μαθεδνλία – Θξάθε 2007 – 2013 θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ)  κε θσδηθφ (MIS 384049) 

Ο δηαγσληζκφο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξννίκην ηεο απφθαζεο ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο γηα ηελ πξνθήξπμή ηνπ. 

                                                      

ΑΡΘΡΟ 7. Πξνζθπγέο 

Πξνζθπγέο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 

3886/ 2010 (ΦΔΚ 173/Α/30.09.2010), φπσο απηφο ηζρχεη θαη αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη  ζην άξζξν 29 ηεο 

παξνχζαο. 

      

ΑΡΘΡΟ  8.  Ζκεξνκελία απνζηνιήο ηεο Πξνθήξπμεο - Γεκνζηόηεηα 

Ζ Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηάιζεθε γηα δεκνζίεπζε: 

1. ηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δ.Κ. ζηηο 21.08.2014 

2. ην «Σεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ» ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο ζηηο 

    22.08.2014 (εκέξα δεκνζίεπζεο) 

3. ηνλ ειιεληθφ ηχπν ζηηο: 

 Α) ΖΜΔΡΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ 

mailto:prom1@kastoriahospital.gr
mailto:prom@kastoriahospital.gr
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  ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

  ΖΥΧ ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ 

 Β)  ΖΜΔΡΖΗΔ ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΔ  Ν. ΚΑΣΟΡΗΑ 

  ΟΡΗΕΟΝΣΔ 

 Γ) ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΔ  Ν. ΚΑΣΟΡΗΑ 

  ΚΑΣΟΡΗΑΝΖ ΔΣΗΑ 

  ΦΧΝΖ ΣΖ ΚΑΣΟΡΗΑ 

4. Δπίζεο πεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο : 

α) έρεη αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη  

β) έρεη απνζηαιεί ζηνπο παξαθάησ θνξείο:  

1. Δκπνξηθά - Βηνκεραληθά Δπηκειεηήξηα: 

  α. Θεζζαινλίθεο  

  β. Αζελψλ 

2. Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην Καζηνξηάο 

 

 ΑΡΘΡΟ 9. Σξόπνο ιήςεο ησλ εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζκνύ – παξνρή δηεπθξηλίζεσλ 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ ηα ηεχρε ηεο Γηαθήξπμεο δσξεάλ απφ ηo Γξαθείν 

Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο,  νδφο Μαπξησηίζζεο – 52 100 Καζηνξηά,  

θαζεκεξηλά, 08:00-14:30. ε πεξίπησζε πνπ νη παξαιήπηεο ηεο Γηαθήξπμεο δηαπηζηψζνπλ φηη ην 

παξαιεθζέλ αληίγξαθν δελ είλαη πιήξεο, ζχκθσλα κε ηνλ αξηζκφ ζειίδσλ, δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ απφ 

ηελ Τπεξεζία Γηελέξγεηαο, λέν πιήξεο αληίγξαθν. Δλζηάζεηο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε 

ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ηνπ παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ ηεο Γηαθήξπμεο, ζα απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. 

Πξνο δηεπθόιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ην πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο δηαηίζεηαη θαη ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή από ηελ ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (www. kastoriahospital.gr). ε 

πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξόκελνο επηιέμεη ην σο άλσ ειεθηξνληθό κέζν γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπ θαη 

θαη’ επέθηαζε ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληόο ηνπ, κε δηθή ηνπ επζύλε, νθείιεη λα ελεκεξώλεη κε ηα 

ζηνηρεία ηνπ (π.ρ. Δπσλπκία, Γηεύζπλζε, αξηζκ. Σειεθώλνπ, αξηζκ. Μερ. Σειενκνηνηππίαο, e-mail 

account.θ.η.ι.) ηελ αλαζέηνπζα αξρή.  

Σπρφλ απαληήζεηο ζε δηεπθξηληζηηθά εξσηήκαηα ελδηαθεξφκελσλ πξνκεζεπηψλ ζα αλαξηψληαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

χκθσλα κε ην άξζξν 10 παξ. 1 εδ. β΄ ηνπ Π.Γ. 118/2007 (Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ – Κ.Π.Γ.), 

εθφζνλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο δεηεζνχλ εγθαίξσο ηα ζρεηηθά κε ηνλ πξνθεξπζζφκελν 

δηαγσληζκφ έγγξαθα, απηά παξαδίδνληαη ή απνζηέιινληαη ζ‟ απηνχο κέζα ζε έμη (6) εξγάζηκεο εκέξεο 

απφ ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο. ε πεξηπηψζεηο επείγνληνο ε πξνζεζκία απηή κπνξεί λα ζπληκεζεί ζε 

ηέζζεξηο (4) εκέξεο. 

χκθσλα κε ην άξζξν 10 παξ. 1 εδ. γ΄ ηνπ Π.Γ. 118/2007, ζε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο αλάδνρνπο  ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθέο κε ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ, 

κέρξη θαη νθηψ (8) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο θαηά 

ην άξζξν 15 παξ. 2 πεξ. α΄ ηνπ σο άλσ Π.Γ/ηνο, απηέο παξέρνληαη ην αξγφηεξν ηξεηο (3) εκέξεο πξν ηεο 

εθπλνήο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ δεηνχληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

πξνκεζεπηέο νη σο άλσ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, απηέο δίλνληαη ην αξγφηεξν εληφο έμη (6) εκεξψλ 

πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ρσξίο ν πξνζθέξσλ λα έρεη δηθαίσκα έλζηαζεο θαηά 

ηεο δηαθήξπμεο.  

http://www.ahepahosp.gr/
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Αηηήκαηα γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ ππνβάιινληαη ζε ρξφλν κηθξφηεξν ησλ έμη (6) εκεξψλ πξηλ 

απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, εμεηάδνληαη κφλνλ εάλ ε Τπεξεζία έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα απαληήζεη ζηνλ ελδηαθεξφκελν εληφο ηνπ ελαπνκέλνληνο ρξφλνπ. 

Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ 

κέξνπο ηνπ Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

 

ΑΡΘΡΟ 10. Υξόλνο – Σόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο πξέπεη λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 

παξνχζα Γηαθήξπμε ην αξγφηεξν κέρξη ηελ Σξίηε  7.10.2014  θαη ψξα 14:30΄ ζηελ έδξα ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο, νδφο Μαπξησηίζζεο, 52 100 Καζηνξηά. 

Πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά 

επηζηξέθνληαη σο εθπξφζεζκεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 11. Υξόλνο – Σόπνο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζηα γξαθεία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρή επί ηεο νδνχ Μαπξησηίζζεο, ΣΚ 52 

100, Καζηνξηά ηελ Σεηάξηε 8.10.2014 θαη ψξα 11:00΄. 

A.3 ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΑΡΘΡΟ 12. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο/ θνηλνπξαμίεο απηψλ ή 

ζπλεηαηξηζκνί πνπ αζθνχλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην 

αληηθείκελν ηνπ ππφ αλάζεζε έξγνπ, πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ 

ππνγξάςεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία 

θπξψζεθε κε ην λφκν 2513/1997 θαη ησλ πνιπκεξψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηνπ Γχξνπ ηεο Οπξνπγνπάεο, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ (άξ. 4 Π.Γ. 60/2007) ή πξνεξρφκελα απφ ηξίηεο ρψξεο 

πνπ έρνπλ ζπλάςεη επξσπατθέο ζπκθσλίεο κε ηελ Δ.Δ. θαη ηα νπνία πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζηελ ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο, γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη ηελ 

απαξαίηεηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαη ηερληθή ηθαλφηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο.  

Οη ελψζεηο πξνζψπσλ δελ ππνρξενχληαη λα πεξηβιεζνχλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή ηεο 

πξνζθνξάο ηνπο. Χζηφζν, ζε πεξίπησζε πνπ ε δηαθεξπζζφκελε κε ηελ παξνχζα πξνκήζεηα θαηαθπξσζεί 

ζε έλσζε πξνζψπσλ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη, εθ‟ φζνλ ην ζεσξήζεη αλαγθαίν γηα ηελ 

ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, λα δεηήζεη απφ ηελ έλσζε λα πεξηβιεζεί νξηζκέλε λνκηθή κνξθή 

θαη ε έλσζε, ζηελ πεξίπησζε απηή, ππνρξενχηαη λα ην πξάμεη. 

Σα εγθαηεζηεκέλα ζηελ Διιάδα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλα ζηα νηθεία 

επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα θαη λα πξνζθνκίδνπλ αλάινγν πηζηνπνηεηηθφ. Οη ππνςήθηνη πνπ δελ 

έρνπλ εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο ζε επαγγεικαηηθφ ή 

εκπνξηθφ κεηξψν ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα πξνζθνκίδνπλ αλάινγε έλνξθε βεβαίσζε ή 

πηζηνπνηεηηθφ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 44 ηνπ Π.Γ. 60/2007.  
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ΑΡΘΡΟ 13. Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

Οη ζπκκεηέρνληεο, νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ, ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζην θάθειν ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο, ΔΠΗ ΠΟΗΝΖ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ, ηα αθφινπζα 

θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην Π.Γ. 118/2007 θαη ζην Π.Γ. 60/2007 θαη 

εηδηθφηεξα:  

Α. Έιιελεο Πνιίηεο 

α/α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ 

1. Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% 

επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο αλά πξνζθεξφκελν είδνο, είλαη δε ηζρχνο δέθα (10) 

κελψλ ηνπιάρηζηνλ. ηελ πεξίπησζε απηή, γηα ηνλ έιεγρν ηνπ χςνπο ηεο εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο, θαηαηίζεηαη δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληα, φπνπ αλαθέξνληαη ηα είδε ηνπ 

δηαγσληζκνχ (κε ηνπο αληίζηνηρνπο θσδηθνχο α/α) γηα ηα νπνία γίλεηαη πξνζθνξά. 

2. Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε αληηπξφζσπφ ηνπο, ππνβάιινπλ 

καδί κε ηελ πξνζθνξά παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο.   

3. ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α/75), φπσο εθάζηνηε 

ηζρχεη, κε εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο 

θαηαιεθηηθήο εκέξαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ  γλεζίνπ 

ππνγξαθήο, απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΚΔΠ.άξζξν 21 παξ. 4  (ΦΔΚ 18
 

Α/25.01.2013) ζηελ νπνία πξέπεη: 

 Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη 

πξνζθέξνληεο. 

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο νη πξνζθέξνληεο 

δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε : 

1) γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π.δ. 60/2007, δειαδή γηα 

θάπνην απφ ηα αθφινπζα: 

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο 

θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1). 

β) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

26εο Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο 

θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2). 

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζει. 

48). 

δ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο 

νδεγίαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο 28.6.1991, ζει. 77 Οδεγίαο, ε νπνία 

ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 28.12.2001, ζει. 76), ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 

(Α΄173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Α΄305). 
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2) γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο απάηεο, ππεμαίξεζεο, εθβίαζεο, πιαζηνγξαθίαο, 

ςεπδνξθίαο, δσξνδνθίαο, δφιηαο ρξενθνπίαο  

3) γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο  

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο δελ ηεινχλ: 

1) ε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α΄ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 

Π.Γ. 118/2007 θαηαζηάζεηο, δειαδή ζε πηψρεπζε ή ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο, ή 

2) αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνζθέξνληνο. 

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο δελ ηεινχλ: 

1) ε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ. 60/2007 

θαηαζηάζεηο, δειαδή δελ ηεινχλ ππφ παχζε εξγαζηψλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή πησρεπηηθφ 

ζπκβηβαζκφ, αλαζηνιή εξγαζηψλ ή ζε δηαδηθαζία ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή 

πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ,  

2) ή αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνζθέξνληνο δελ έρεη θηλεζεί ζε βάξνο ηνπο 

δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφο 

ζπκβηβαζκφο ή νπνηαδήπνηε άιιε παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάζεηο ηεο 

ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο 

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη είλαη:  

1) αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη 

2) θνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είλαη 

εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν επηκειεηήξην θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο ε επηρείξεζή 

ηνπο δελ ηειεί ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 

6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηάζεηο, δειαδή ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ή εηδηθή εθθαζάξηζε θαη 

επίζεο, φηη ε επηρείξεζε δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο 

εθθαζάξηζεο θαζψο θαη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα αδίθεκα 

ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο θαη δελ ηεινχλ ζε 

απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο. 

 Να δειψλεηαη φηη αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ πξνζήθνπζα θαη έγθαηξε 

πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, πνπ 

απαηηνχληαη θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο, φπσο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 14 

ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο (δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο) θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Π.Γ.118/2007. 

4. Γηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηα άξζξα 8 θαη 8α ηνπ Π.Γ. 118/2007, ζρεηηθά κε 

ηελ θεξεγγπφηεηα, ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή 
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θαηάζηαζε, ηηο ηερληθέο ηθαλφηεηεο ηνπ ππνςεθίνπ πξνκεζεπηή θαη ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ 

ηειηθνχ πξντφληνο, ήηνη:  

1.Τπεχζπλε δήισζε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 1559/1986, ζηελ νπνία ζα 

δειψλεηαη:  

• Όηη δελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζήο ηνπο ή νη ηπρφλ 

λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο  

• Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη δηαπξάμεη θαλέλα ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα  

• Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο απφ ζχκβαζε πξνκεζεηψλ ή 

ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ  

• Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη ηηκσξεζεί κε απνθιεηζκφ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο 

πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.  

2. Αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα ηζνινγηζκψλ ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ ή θαηά ην δηάζηεκα 

ιεηηνπξγίαο ηεο αλ απηφ είλαη κηθξφηεξν ησλ 3 εηψλ.  

 

3. Βεβαηψζεηο ηξαπεδψλ γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο. 

 

4. Καηάινγν, ζηνλ νπνίν λα αλαθέξνληαη νη θπξηφηεξεο παξαδφζεηο γηα ηα πξνζθεξφκελα 

πξντφληα ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ, κε κλεία γηα θάζε παξάδνζε: ηνπ παξαιήπηε, είηε 

εκπίπηεη ζην δεκφζην είηε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ηνπ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο, ηεο 

εκεξνκελίαο παξάδνζεο ηνπ πνζνχ παξάδνζεο. 

5. Ο ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκφ  νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί, εθφζνλ παξαζηεί αλάγθε θαη 

γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε, λα ζηεξίδεηαη ζηηο δπλαηφηεηεο άιισλ θνξέσλ, αζρέησο ηεο 

λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπ κε απηέο. ηελ πεξίπησζε απηή, πξέπεη λα απνδεηθλχεη, κε 

ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ απηψλ, φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ 

ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο. 

5. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 

φπνπ λα δειψλεηαη ε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ ηειηθνχ πξνζθεξφκελνπ είδνπο, θαηά ην άξζξν 18 

παξ. 1 ηνπ π.δ. 118/2007. 

6. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 

φπνπ λα δειψλεηαη φηη:  

1. Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο.  

2. Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ησλ νπνίσλ 

νη πξνζθέξνληεο έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε.  

3. Ζ ππνβαιιφκελε πξνζθνξά θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο ή νξηζκέλα κφλν απφ ηα 

δεηνχκελα είδε.  

4. Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή.  

5. Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε – καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ.  

6. πκκεηέρεη ζε κηα κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ.  

 

Β. Αιινδαπνί 
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α.α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ 

1. Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% 

επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο αλά πξνζθεξφκελν είδνο, είλαη δε ηζρχνο δέθα (10) 

κελψλ ηνπιάρηζηνλ. ηελ πεξίπησζε απηή, γηα ηνλ έιεγρν ηνπ χςνπο ηεο εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο, θαηαηίζεηαη δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληα, φπνπ αλαθέξνληαη ηα είδε ηνπ 

δηαγσληζκνχ (κε ηνπο αληίζηνηρνπο θσδηθνχο α/α) γηα ηα νπνία γίλεηαη πξνζθνξά. 

2. Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε αληηπξφζσπφ ηνπο, ππνβάιινπλ 

καδί κε ηελ πξνζθνξά παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο.   

3. ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α/75), φπσο εθάζηνηε 

ηζρχεη, κε εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο 

θαηαιεθηηθήο εκέξαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ  γλεζίνπ 

ππνγξαθήο, απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΚΔΠ. άξζξν 21 παξ. 4  (ΦΔΚ 18
 

Α/25.01.2013) ζηελ νπνία πξέπεη: 

 Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη 

πξνζθέξνληεο. 

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο νη 

πξνζθέξνληεο δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε: 

1) γηα θάπνην ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π.δ. 60/2007, δειαδή γηα θάπνην 

απφ ηα αθφινπζα: 

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο 

θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1). 

β) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

26εο Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο 

θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2). 

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζει. 

48). 

δ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο 

νδεγίαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο 28.6.1991, ζει. 77 Οδεγίαο, ε νπνία 

ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 28.12.2001, ζει. 76), ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 

(Α΄173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Α΄305). 

2) γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο απάηεο, ππεμαίξεζεο, εθβίαζεο, πιαζηνγξαθίαο, 

ςεπδνξθίαο, δσξνδνθίαο, δφιηαο ρξενθνπίαο  

3) γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο  

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο  δελ ηεινχλ: 

1) ε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α΄ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 
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Π.Γ. 118/2007 θαηαζηάζεηο, δειαδή ζε πηψρεπζε ή ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο, ή 

2) αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνζθέξνληνο. 

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο  δελ ηεινχλ: 

1) ε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ. 60/2007 

θαηαζηάζεηο, δειαδή δελ ηεινχλ ππφ παχζε εξγαζηψλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή πησρεπηηθφ 

ζπκβηβαζκφ, αλαζηνιή εξγαζηψλ ή ζε δηαδηθαζία ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή 

πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ,  

2) ή αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνζθέξνληνο 

δελ έρεη θηλεζεί ζε βάξνο ηνπο δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε, πησρεπηηθφο ζπκβηβαζκφο ή νπνηαδήπνηε άιιε παξφκνηα δηαδηθαζία 

πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάζεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο 

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είλαη:  

1) αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη 

2) θνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο  είλαη 

εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν επηκειεηήξην θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο  ε επηρείξεζή 

ηνπο δελ ηειεί ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 

6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηάζεηο, δειαδή ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ή εηδηθή εθθαζάξηζε θαη 

επίζεο, φηη ε επηρείξεζε δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο 

εθθαζάξηζεο θαζψο θαη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα αδίθεκα 

ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο θαη δελ ηεινχλ ζε 

απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο. 

 Να δειψλεηαη φηη αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ πξνζήθνπζα θαη έγθαηξε 

πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, πνπ 

απαηηνχληαη θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο, φπσο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 14 

ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο (δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο) θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Π.Γ.118/2007. 

4. Γηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηα άξζξα 8 θαη 8α ηνπ Π.Γ. 118/2007, ζρεηηθά κε 

ηελ θεξεγγπφηεηα, ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηηο ηερληθέο ηθαλφηεηεο ηνπ ππνςεθίνπ πξνκεζεπηή θαη ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ 

ηειηθνχ πξντφληνο, ήηνη:  

1.Τπεχζπλε δήισζε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 1559/1986, ζηελ νπνία ζα 

δειψλεηαη:  

• Όηη δελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζήο ηνπο ή νη ηπρφλ 

λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο  
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• Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη δηαπξάμεη θαλέλα ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα  

• Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο απφ ζχκβαζε πξνκεζεηψλ ή 

ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ  

• Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη ηηκσξεζεί κε απνθιεηζκφ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο 

πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.  

2. Αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα ηζνινγηζκψλ ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ ή θαηά ην δηάζηεκα 

ιεηηνπξγίαο ηεο αλ απηφ είλαη κηθξφηεξν ησλ 3 εηψλ.  

 

3. Βεβαηψζεηο ηξαπεδψλ γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο. 

 

4. Καηάινγν, ζηνλ νπνίν λα αλαθέξνληαη νη θπξηφηεξεο παξαδφζεηο γηα ηα πξνζθεξφκελα 

πξντφληα ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ, κε κλεία γηα θάζε παξάδνζε: ηνπ παξαιήπηε, είηε 

εκπίπηεη ζην δεκφζην είηε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ηνπ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο, ηεο 

εκεξνκελίαο παξάδνζεο ηνπ πνζνχ παξάδνζεο. 

 

5. Ο ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκφ  νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί, εθφζνλ παξαζηεί αλάγθε θαη 

γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε, λα ζηεξίδεηαη ζηηο δπλαηφηεηεο άιισλ θνξέσλ, αζρέησο ηεο 

λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπ κε απηέο. ηελ πεξίπησζε απηή, πξέπεη λα απνδεηθλχεη, κε 

ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ απηψλ, φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ 

ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο. 

5. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη 

φπνπ λα δειψλεηαη ε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ ηειηθνχ πξνζθεξφκελνπ είδνπο, θαηά ην άξζξν 18 

παξ. 1 ηνπ π.δ. 118/2007. 

6. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη 

φπνπ λα δειψλεηαη φηη:  

1. Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο.  

2. Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ησλ νπνίσλ 

νη πξνζθέξνληεο έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε.  

3. Ζ ππνβαιιφκελε πξνζθνξά θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο ή νξηζκέλα κφλν απφ ηα 

δεηνχκελα είδε.  

4. Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή.  

5. Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε – καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ.  

6. πκκεηέρεη ζε κηα κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ.  

 

Γ. Ννκηθά πξόζσπα, Ζκεδαπά ή Αιινδαπά 

α.α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ 

1. Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ Α. Έιιελεο πνιίηεο θαη Β. 

Αιινδαπνί, αληηζηνίρσο.  

Γηεπθξηλίδεηαη όηη νη απαηηνύκελεο θαηά ηα αλσηέξσ ππεύζπλεο δειώζεηο ππνγξάθνληαη 

από ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηώζεηο Δ.Π.Δ., Ο.Δ. θαη Δ.Δ. θαη από ηνλ Πξόεδξν θαη 
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Γηεπζύλνληα ύκβνπιν ηνπ Γ.., ζηηο πεξηπηώζεηο Α.Δ.  

2. Όια ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο γηα ηελ απφδεημε ησλ αλσηέξσ ηδηνηήησλ 

θαη ηεο εμνπζίαο έθδνζεο παξαζηαηηθνχ εθπξνζψπεζεο. πγθεθξηκέλα: 

2Α. Γηα Ζκεδαπά λνκηθά πξφζσπα κε ηε κνξθή Αλσλχκνπ Δηαηξείαο (Α.Δ.) ή Δηαηξείαο 

Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Δ.Π.Δ.): 

 ΦΔΚ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη φισλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ   

 ΦΔΚ εθπξνζσπήζεσο ηεο εηαηξίαο 

 Πξφζθαην θσδηθνπνηεκέλν ή ηξνπνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηελ 

αξκφδηα αξρή. 

 Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο, απφ ηελ 

νπνία λα πξνθχπηνπλ νη ηπρφλ κεηαβνιέο, πνπ έρνπλ επέιζεη ζην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα 

φξγαλα δηνίθεζεο απηνχ. 

 Πξαθηηθφ απφθαζεο Γ.. πεξί εγθξίζεσο ζπκκεηνρήο ζε Γηαγσληζκνχο θαη 

εμνπζηνδφηεζε ζε ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν λα θαηαζέζεη ηελ πξνζθνξά.  

2Β. Γηα Ζκεδαπά λνκηθά πξφζσπα κε ηε κνξθή πξνζσπηθήο εηαηξείαο (Ο.Δ. ή Δ.Δ.): 

 Δπίζεκν αληίγξαθν ή επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ζχζηαζεο ηεο 

εηαηξείαο θαη φισλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ, θαζψο θαη ηνπ ηειεπηαίνπ ζε ηζρχ θαηαζηαηηθνχ 

ηεο εηαηξίαο. 

 Πηζηνπνηεηηθφ πεξί  κεηαβνιψλ ηεο εηαηξείαο απφ ηελ αξκφδηα αξρή 

2Γ. Γηα Αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα: 

Αλάινγα κε ηε κνξθή ηνπο, αληίζηνηρα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά κε απηά 

πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ ζηηο παξαγξάθνπο 2Α ή 2Β, ηα νπνία πξνβιέπνληαη απφ ην δίθαην 

ηεο ρψξαο ηεο έδξαο ή ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ε λφκηκε ζχζηαζε θαη 

ιεηηνπξγία ηνπο, ε εγγξαθή ζηα πξνβιεπφκελα κεηξψα εηαηξηψλ θαη ην ηειεπηαίν ζε ηζρχ 

θαηαζηαηηθφ, θαη νη ινηπέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία, πνπ δεηνχληαη αλσηέξσ γηα ηνπο 

εκεδαπνχο. ε πεξίπησζε πνπ ε ρψξα πξνέιεπζεο δελ εθδίδεη θάπνην αληίζηνηρν 

πηζηνπνηεηηθφ, απηφ αληηθαζίζηαηαη απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ 

ππνςεθίνπ, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη: (α) δελ εθδίδεηαη ηέηνην πηζηνπνηεηηθφ, θαη (β) ν 

Τπνςήθηνο πιεξνί ην ζρεηηθφ λνκηκνπνηεηηθφ φξν. 

 

Γ. πλεηαηξηζκνί  

α.α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ 

1. Καηά πεξίπησζε, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη αληηζηνίρσο αλσηέξσ, ππφ 

ζηνηρεία Α, Β θαη Γ θαζψο θαη ππεχζπλε δήισζε φπνπ ζα δειψλεηαη φηη ν πλεηαηξηζκφο 

ιεηηνπξγεί λφκηκα.  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη: 

 ην πξνζθνκηδφκελν απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακν έγγξαθν αθνξά 

ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη  
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 νη απαηηνχκελεο θαηά ηα αλσηέξσ ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξάθνληαη απ‟ απηφλ. 

 

Δ. Δλώζεηο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά 

α.α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ 

1. Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα ηνλ θάζε πξνκεζεπηή, πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε 

θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο.  

2. Γήισζε ζχζηαζεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ, λφκηκα ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο 

ππνγξαθήο ησλ δεινχλησλ, ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηνπ 

θαζελφο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ε πνζφηεηα ηεο πξνκήζεηαο πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ 

θαζέλα εμ απηψλ επί ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνζθνξάο, ν εθπξφζσπνο ηεο έλσζεο έλαληη ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ην πξφζσπν πνπ ελδερνκέλσο ηνλ αλαπιεξψλεη. 

 

Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ 

πξνκεζεπηή απφ ηνλ δηαγσληζκφ.  

ε πεξίπησζε πνπ ην νηθείν θξάηνο δελ εθδίδεη θάπνην έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ, απφ ηα απαηηνχκελα ή 

πνπ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, απηφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε 

βεβαίσζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ή ζηα θξάηε κέιε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε απφ 

ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ 

επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο. Ζ ππνρξέσζε αθνξά φιεο ηηο 

παξαπάλσ θαηεγνξίεο ππνςεθίσλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 14. Γηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθύξσζεο 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο 

απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ (άξζξν 6, παξ. 2, ΠΓ 118/2007) απφ ηελ θνηλνπνίεζε 

ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ‟ απηφλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ην Ν. 2672/1998 

(Α΄290), νθείιεη λα ππνβάιεη, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη 

ζηε ζπλέρεηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  

Ο πξναλαθεξφκελνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, παξαδίδεηαη εκπξφζεζκα ζηελ αξκφδηα επηηξνπή ε νπνία 

πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζή ηνπ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηε ζρεηηθή πξφζθιεζε. Όζνη 

δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, 

ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. 

Ο πξναλαθεξφκελνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ είλαη δπλαηφ: 

α. λα ππνβιεζεί ζηα γξαθεία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηεο 

πξνζεζκίαο ησλ είθνζη (20) εκεξψλ, 

β. λα απνζηαιεί ζηελ παξαπάλσ δηεχζπλζε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη λα παξαιεθζεί κε απφδεημε, κε ηελ 

απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε λα έρεη παξαιεθζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ηεο πξνζεζκίαο ησλ είθνζη (20) εκεξψλ. Δθφζνλ ν θάθεινο απνζηαιεί ζηελ Τπεξεζία 
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Γηελέξγεηαο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε «Να κελ αλνηρζεί από ηελ 

ηαρπδξνκηθή ππεξεζία ή ηε γξακκαηεία». 

ηνλ πξναλαθεξφκελν θάθειν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 

 «ΦΑΚΔΛΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΣΑΓΗΟ ΣΖ 

ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ». 

 Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. 

 Αξηζκφο Γηαθήξπμεο 

 Σν αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ 

 Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα 

Ζ Τπεξεζία Γηελέξγεηαο δελ αλαιακβάλεη θακία επζχλε γηα ηπρφλ θαζπζηέξεζε ζηελ άθημε ηνπ 

θαθέινπ, απφ νπνηαδήπνηε αηηία, πνπ απνζηέιιεηαη κε ηνλ σο άλσ ηξφπν. Ο θάθεινο πνπ είηε 

ππνβιήζεθε κεηά ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία είηε δελ έθζαζε έγθαηξα ζηελ Τπεξεζία Γηελέξγεηαο, ζα 

επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα ρσξίο λα έρεη απνζθξαγηζζεί. 

 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

1. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο 

ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ 

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή 

απφθαζε, γηα: 

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο 

δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1), 

β) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 

1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ 

ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2), 

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζει. 48), 

δ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 

91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 

ηεο 28.6.1991, ζει. 77 Οδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 28.12.2001, ζει. 76) ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 

2331/1995 (Α΄ 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Α΄ 305), 

ε) θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο 

ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο. 

Τπφρξενη πξνζθφκηζεο Απνζπάζκαηνο Πνηληθνχ Μεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο 

δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, είλαη ηα θπζηθά πξφζσπα, νη δηαρεηξηζηέο 

ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη ησλ εηαηξηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ν Πξφεδξνο 

θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ (Α.Δ.), ν πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

πλεηαηξηζκνχ. 
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2. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ 

ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε 

πηψρεπζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. 

3. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ 

ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε 

αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία ζέζεο 

ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ. 

4. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά 

ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο 

εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

Σν πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζα αθνξά ζε φινπο ηνπο 

απαζρνινχκελνπο κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζή ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

εξγνδφηε) θαη φρη κφλνλ ηνπο εξγαδφκελνπο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. Γηα ηε δηαπίζησζε ηνπ 

νξγαληζκνχ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνλ νπνίν είλαη αζθαιηζκέλνο θάζε απαζρνινχκελνο ζηελ 

επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο, πξνζθνκίδνληαη  i) θαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 

επηρείξεζεο θαηά εηδηθφηεηα, ζεσξεκέλε απφ αξκφδηα αξρή θαη ii) ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή, 

λφκηκα ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, κε ηελ νπνία ζα δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο 

ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη νη απαζρνινχκελνη ζηελ επηρείξεζή ηνπ. Ζ δήισζε απηή ππνβάιιεηαη 

καδί κε ηα ινηπά πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 

ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ (2), (3) 

θαη (4) εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία 

θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 

Δπηπξόζζεηα, ν ππνςήθηνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη:  

5. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθήο νξγάλσζεο, κε ην νπνίν ζα 

πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ' απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο 

ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο 

σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 

6. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ 

ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή 

εθθαζάξηζε ηνπ Κ.Ν. 2190/20, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ Ν. 1892/1990 (A΄101), 

φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, 

φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ 

λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). Δπί εκεδαπψλ 

αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδνληαη, φζνλ αθνξά ζηελ 

θνηλή εθθαζάξηζε απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ζην κεηξψν Αλσλχκσλ 

Δηαηξεηψλ ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλε ε ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκφ A.E., ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7α.1.ηα΄ θαη 7β.12 ηνπ Κ.Ν. 2190/20, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, θαη, φζνλ αθνξά ζηελ 

εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ Ν. 1892/1990, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, απφ ην αξκφδην Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο 

αλσλχκνπ εηαηξείαο πνπ ηειεί ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε. Δπί εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο 

θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην 

ηκήκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζηνλ δηαγσληζκφ επηρείξεζεο.  

7. Οη ζπλεηαηξηζκνί, βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα.  
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Δθφζνλ ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε απνηειεί έλσζε/ θνηλνπξαμία 

ππνςεθίσλ αλαδφρσλ πνπ ππέβαιιαλ θνηλή πξνζθνξά, πξνζθνκίδνληαη ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε 

δηθαηνινγεηηθά ησλ ζεκείσλ 1 έσο θαη 7 γηα θάζε κέινο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη : 

- Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε Κξάηνο εθηφο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε 

κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ 

πξνζθέξνληα απφ ηνλ δηαγσληζκφ. 

 

ΑΡΘΡΟ 15. Πξόζζεηνη όξνη 

Δάλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο 

παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ πξνκεζεπηή πνπ γίλεηαη 

ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ. Γηα ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ ζηε ρψξα ηνπο 

δελ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν έλνξθε βεβαίσζε, απηή κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε, 

θαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη γηα ηελ ππεχζπλε δήισζε ζην άξζξν 21 παξ. 4  (ΦΔΚ 18
 
Α/25.01.2013) 

ε πεξίπησζε κε θαηάζεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ε ππνςεθηόηεηα ζα απνξξηθζεί. 

 

 

A.4. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΑΡΘΡΟ 16. Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οη πξνζθνξέο είλαη δπλαηφ: 

α. λα ππνβάιινληαη ζην Σκήκα Γξακκαηείαο (Γξαθείν Πξσηνθφιινπ) ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ 

Καζηνξηάο, Μαπξησηίζζεο, 52 100 Καζηνξηά, κέρξη θαη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, 7 Οθησβξίνπ 2014 θαη  ψξα  14.30΄. 

β. λα απνζηέιινληαη ζηελ παξαπάλσ δηεχζπλζε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη λα παξαιακβάλνληαη κε 

απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε λα έρνπλ παξαιεθζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κέρξη 

ηελ πξνεγνχκελε εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (αξ. 11 παξ. 4 Π.Γ. 118/2007). Δθφζνλ ε 

πξνζθνξά απνζηαιεί ζηελ Τπεξεζία Γηελέξγεηαο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε 

«Να κελ αλνηρζεί απφ ηελ ηαρπδξνκηθή ππεξεζία ή ηε γξακκαηεία». 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δελ αλαιακβάλεη θακία επζχλε γηα ηπρφλ θαζπζηέξεζε ζηελ άθημε ησλ πξνζθνξψλ, 

απφ νπνηαδήπνηε αηηία, πνπ απνζηέιινληαη κε ηνλ σο άλσ ηξφπν. Οη πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ 

κεηά ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία είηε δελ έθζαζαλ έγθαηξα ζηελ Τπεξεζία Γηελέξγεηαο, ζα 

επηζηξέθνληαη ζηνπο Πξνζθέξνληεο ρσξίο λα έρνπλ απνζθξαγηζζεί. 

 

ΑΡΘΡΟ 17. Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ 

Οη Πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα ελληά (9) κήλεο (άξζξν 13, παξ. 1, ΠΓ 

118/07), πξνζεζκία πνπ αξρίδεη απφ ηελ επφκελε ηεο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξφκελνπ ρξφλνπ απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο δχλαηαη λα παξαηαζεί (άξζξν 13, παξ. 3, ΠΓ 118/07), εθφζνλ 
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δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη‟ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε 

ην πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθήξπμε. Αλαθνίλσζε επηινγήο αλαδφρνπ κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε 

ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, δεζκεχεη φκσο ην δηαγσληδφκελν, κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερζεί. 

Ζ ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ παξαηείλεηαη απηνδηθαίσο γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ελδερνκέλσο αλαζηαιεί ε 

δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ή εκπνδηζηεί ε πξφνδνο απηνχ, ζπλεπεία άζθεζεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο ή 

ελδίθνπ κέζνπ ή βνεζήκαηνο θαηά πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ Γηνίθεζεο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, πνπ αθνξνχλ ηνλ δηαγσληζκφ. ηελ πεξίπησζε απηή νη πξνζθέξνληεο ππνρξενχληαη λα 

κεξηκλνχλ γηα ηελ παξάηαζε, αληηζηνίρσο, ηεο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο. 

Οη Τπνςήθηνη Αλάδνρνη δελ έρνπλ δηθαίσκα λα απνζχξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο. 

ε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά απνζπξζεί ν δηαγσληδφκελνο ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα: 

• Έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε 

• Καηάπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ρσξίο άιιε δηαηχπσζε ή δηθαζηηθή ελέξγεηα. 

 

ΑΡΘΡΟ 18. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο 

Δλαιιαθηηθέο Πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Δάλ ππνβιεζνχλ ηπρφλ 

ελαιιαθηηθέο Πξνζθνξέο, δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε. Ο ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο, ν νπνίνο ζα ππνβάιιεη 

ηέηνηαο θχζεο πξνηάζεηο, δελ δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε λα δηακαξηπξεζεί ή λα επηθαιεζηεί ιφγνπο 

πξνζθπγήο θαηά ηεο απφξξηςεο ησλ πξνηάζεσλ απηψλ. 

ΑΡΘΡΟ 19. Σξόπνο ζύληαμεο πξνζθνξώλ 

1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα 

ζην Π.Γ. 118/07, ζηελ ειιεληθή γιψζζα κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζε δπν (2) αληίγξαθα (Δ 

ΔΝΣΤΠΖ  ΚΑΗ  ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΜΟΡΦΖ ζηελ νπνία λα κελ ππάξρεη δπλαηφηεηα επαλεγγξαθήο). Η 

έληππε κνξθή ππεξηζρύεη. ε έλα απφ ηα αληίγξαθα πνπ νξίδεηαη σο πξσηφηππν θαη ζε θάζε ζειίδα ηνπ, 

πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ε ιέμε “ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ” λα κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν 

θαη λα θέξεη ζπλερή αξίζκεζε. Σν πεξηερόκελν ηνπ πξσηνηύπνπ είλαη επηθξαηέζηεξν από θάζε αληίγξαθν 

ηεο πξνζθνξάο.  

2. ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 

2.1. Ζ ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ. 

2.2. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. 

2.3. Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο θαη ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ην νπνίν ππνβάιιεηαη πξνζθνξά. 

2.4. Ζ εκεξνκελία δηελεξγείαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

2.5. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα 

3. Μέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία θαη 

εηδηθφηεξα ηα εμήο: 

3.1. ΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ηεο πξνζθνξάο (πξσηφηππα θαη αληίγξαθα) θαη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο 

ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ». 

3.2. ΣΑ ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ηεο πξνζθνξάο (πξσηφηππα θαη αληίγξαθα) ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ 

ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΣΔΥΝΗΚΖ 
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ΠΡΟΦΟΡΑ», θαζψο επίζεο θαη ηα ζπλνδεπηηθά θπιιάδηα (prospectus, ζπλνπηηθά θπιιάδηα ηερληθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πιηθνχ/ ινγηζκηθνχ θιπ.). 

Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο, ε ηερληθή πξνζθνξά ππνβάιιεηαη εθηφο απφ ηελ 

έληππε κνξθή ηεο, θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή, κε ηε ρξήζε καγλεηηθψλ ή καγλεηννπηηθψλ κέζσλ (ζε 

δηζθέηα, CD ή DVD), ην νπνίν ηνπνζεηείηαη ζην ζθξαγηζκέλν θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην ειεθηξνληθφ αξρείν ζα είλαη ζε κνξθή πνπ δελ επηδέρεηαη ηξνπνπνίεζε ή 

επαλεγγξαθή (π.ρ. κε επαλεγγξάςηκα καγλεηηθά κέζα, αξρείν pdf). 

3.3. TA OIKONOMIKA ΣΟΗΥΔΗΑ (πξσηφηππα θαη αληίγξαθα) επί πνηλή απνξξίςεσο ηνπνζεηνχληαη ζε 

ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ».  

Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο, ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ππνβάιιεηαη εθηφο απφ ηελ 

έληππε κνξθή ηεο, θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή, κε ηε ρξήζε καγλεηηθψλ ή καγλεηννπηηθψλ κέζσλ (ζε 

δηζθέηα, CD ή DVD), ην νπνίν ηνπνζεηείηαη ζην ζθξαγηζκέλν θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην ειεθηξνληθφ αξρείν ζα είλαη ζε κνξθή πνπ δελ επηδέρεηαη ηξνπνπνίεζε ή 

επαλεγγξαθή (π.ρ. κε επαλεγγξάςηκα καγλεηηθά κέζα, αξρείν pdf). 

3.4. Οη θάθεινη ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ, ΣΔΥΝΗΚΖ θαη ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ πξνζθνξάο ζα θέξνπλ θαη ηηο 

ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

3.5. ε πεξίπησζε πνπ ηα ΣΔΥΝΗΚΑ ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ ηνπ κεγάινπ 

φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ 

θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο 

θαθέινπ. 

4. Όια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ θαη φια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ηνπ Φαθέινπ 

πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα είλαη ζπληαγκέλα ή επίζεκα κεηαθξαζκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε 

απζηεξά ηερληθνχο φξνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ ππάξρεη αληίζηνηρε δφθηκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή θαη 

πνπ κπνξεί λα είλαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. Εμαίξεζε απνηεινύλ θαη ηα ζπλεκκέλα ζηελ ηερληθή πξνζθνξά 

έληππα, ζρέδηα θαη ινηπά ηερληθά ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα είλαη ζηελ Αγγιηθή γιώζζα. 

5. Ο ππνςήθηνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη φια ηα δεηνχκελα ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ηηο θαηά 

πεξίπησζε νδεγίεο. Παξαπνκπέο ζε έγγξαθα επηηξέπνληαη εθφζνλ απηά πξνζαξηψληαη ζηελ πξνζθνξά 

θαη εθφζνλ δίλεηαη ν ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο παξαγξάθνπ θαη ζειίδαο. 

6. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν ππνςήθηνο ζα δειψλεη αλαιπηηθά ηε ζπκκφξθσζε ή απφθιηζε ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ είδνπο ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαθήξπμεο. 

7. Γηα ηελ εχθνιε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη λα ηεξεζεί ζηε ζχληαμή ηνπο, ε ηάμε θαη ε ζεηξά ησλ 

φξσλ ηεο δηαθήξπμεο. Οη απαληήζεηο ζε φια ηα εξσηήκαηα ηεο δηαθήξπμεο πξέπεη λα είλαη ζαθείο. 

Παξαπνκπέο ζε ηερληθά έληππα ή εθδφζεηο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ επηηξέπνληαη κφλνλ εθφζνλ 

πξνζαξηψληαη ζηελ πξνζθνξά θαη δίλεηαη ν ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο παξαγξάθνπ θαη ζειίδαο. Πξνζθνξά 

ε νπνία, θαηά ηελ θξίζε ηεο Επηηξνπήο, πεξηιακβάλεη γεληθέο θαη αζαθείο απαληήζεηο ζα απνθιείεηαη από 

ηε ζπλέρεηα ηεο αμηνιόγεζεο. 

8. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

9. ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα, ε 

γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο άιινπο δηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπ, ν 

πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ‟ απηψλ ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα». ε 

αληίζεηε πεξίπησζε, δχλαληαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ινηπνί δηαγσληδφκελνη. Ζ 
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αλαζέηνπζα αξρή δελ απνθαιχπηεη πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ έρνπλ δηαβηβάζεη νη πξνζθέξνληεο θαη ηηο νπνίεο 

έρνπλ ραξαθηεξίζεη σο εκπηζηεπηηθέο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο αθνξνχλ, ηδίσο, ηα ηερληθά ή εκπνξηθά 

απφξξεηα θαη ηηο εκπηζηεπηηθέο πηπρέο ησλ πξνζθνξψλ. 

10. Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ πνπ θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο Γηεζλνχο 

χκβαζεο Δξγαζίαο απαζρνινχλ ή εθκεηαιιεχνληαη αλήιηθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ. Οη πξνζθέξνληεο, 

εθφζνλ δελ είλαη νη ίδηνη θαηαζθεπαζηέο, νθείινπλ λα γλσξίδνπλ εάλ ε πξναλαθεξζείζα ξήηξα ηεξείηαη 

απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία ηνπ πξντφληνο.  

11. Γηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο νπνηεδήπνηε κεηά ηελ ιήμε ρξφλνπ θαηάζεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ ηνπο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Γηεπθξηλίζεηο δίδνληαη κφλνλ 

επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ ζπιινγηθφ φξγαλν, είηε 

ελψπησλ ηνπ είηε χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ ζπιινγηθνχ 

νξγάλνπ. εκεηψλεηαη φηη, απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίδνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη 

ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. 

12. Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη, εκπξνζέζκσο, πξνζθπγή θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, ή έρεη απνξξηθζεί ε αλσηέξσ πξνζθπγή, ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη 

αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη δελ δχλαηαη, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε νηνλδήπνηε 

άιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη, επζέσο ή εκκέζσο, ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 20. Πεξηερόκελα ππνθαθέισλ 

1. ΦΑΚΔΛΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

Ο Φάθεινο ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη, επί πνηλή απόξξηςεο, ηελ 

εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο θαη φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 13 

ηεο παξνχζεο. 

2.  ΦΑΚΔΛΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ο Φάθεινο ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο δηαηξείηαη ζηηο εμήο ελφηεηεο ηα πεξηερφκελα ησλ νπνίσλ 

πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα. ηνλ ππνθάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, νη πξνζθέξνληεο 

ζπκπεξηιακβάλνπλ, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ππφ κνξθή παξαξηήκαηνο, ηηο παξαθάησ αλαθεξφκελεο 

πιεξνθνξίεο, δειψζεηο ή πηζηνπνηεηηθά, κε ηελ ίδηα ζεηξά θαη αξίζκεζε: 

Α) Πξνζθεξφκελν είδνο θαη Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

Β) πκπιεξσκέλν ηνλ Πίλαθα πκκφξθσζεο 

Γ) πκπιεξσκέλν ηνλ πίλαθα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ρσξίο ηηκέο 

 

Α) Πξνζθεξόκελν είδνο θαη Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

Ζ ελφηεηα πξνζθεξφκελν είδνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη πεξηγξαθή ηνπ πξνζθεξνκέλνπ είδνπο, ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαζψο επίζεο θαη ηηο παξερφκελεο απφ ηνλ ππνςήθην ππεξεζίεο. Ζ ηερληθή 

πξνζθνξά πξέπεη επίζεο λα πεξηιακβάλεη πιηθφ ηεθκεξίσζεο γηα ηα πξνζθεξφκελα είδε, φπσο εγρεηξίδηα, 

ηερληθά θπιιάδηα θιπ, απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηεη ε θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ηεο δηαθήξπμεο. ηελ 

ελφηεηα απηή ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη θαη νη δειψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 18, παξ. 2 

θαη 3 ηνπ Π.Γ. 118/07: 
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(α) Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, πξέπεη λα δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ, 

ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπάζεη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ, θαζψο θαη ηνλ ηφπν 

εγθαηάζηαζήο ηεο. 

(β) Όηαλ νη πξνζθέξνληεο δελ ζα θαηαζθεπάζνπλ νη ίδηνη ην ηειηθφ πξντφλ, ζε δηθή ηνπο επηρεηξεκαηηθή 

κνλάδα, ζηελ πξνζθνξά ηνπο δειψλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί ην 

πξνζθεξφκελν πξντφλ θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο. 

Δπίζεο, ζηελ πξνζθνξά ηνπο επηζπλάπηνπλ θαη ππεχζπλε δήισζή ηνπο πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή, φηη ε 

θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζα γίλεη απφ ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία αλήθεη ή ε νπνία 

εθκεηαιιεχεηαη νιηθά ή κεξηθά ηε κνλάδα θαηαζθεπήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαζψο θαη φηη ν λφκηκνο 

εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο απηήο έρεη απνδερζεί έλαληί ηνπο ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πξνκήζεηαο, ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ έγηλε ε απνδνρή. 

Πηζηνπνηεηηθά δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαηά ηα ηζρχνληα δηεζλή ή/ θαη επξσπατθά ή/ θαη εζληθά 

πξφηππα (ISO, ΔΝ, ΔΛΟΣ θ.ι.π.) ηφζν ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ φζν θαη ηνπ 

πξνκεζεπηή, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηαθνξεηηθέο επηρεηξήζεηο. Χο πξνο φ,ηη αθνξά ζηηο απαηηήζεηο 

κεηαθνξάο, απνζήθεπζεο, δηαηήξεζεο θαη γεληθά δηαθίλεζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, ν πξνκεζεπηήο 

ζεσξείηαη φηη ζπκκνξθψλεηαη πξνο απηέο, εθφζνλ δηαζέηεη βεβαίσζε αξκφδηαο Αξρήο ή Κνηλνπνηεκέλνπ 

Οξγαληζκνχ, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηελ ππ' αξηζ. ΓΤ8δ/Γ.Π. νηθ./1348/7-1-

2004  απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Πξφλνηαο «Αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο 

πξαθηηθήο δηαλνκήο ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ» (Φ.Δ.Κ. Β΄ 32/16-1-2004). 

 

Β) Πίλαθαο ζπκκόξθσζεο 

Ο πίλαθαο ζπκκφξθσζεο ηεο Γηαθήξπμεο πξέπεη λα ππνβιεζεί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά, 

ζπκπιεξσκέλνο ζχκθσλα κε ηηο παξαθάησ επεμεγήζεηο θαη νδεγίεο ηηο νπνίεο ν ππνςήθηνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα αθνινπζήζεη: 

1. ηε ηήιε «ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ», πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη αληίζηνηρνη ηερληθνί φξνη, 

ππνρξεψζεηο ή επεμεγήζεηο γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα δνζνχλ αληίζηνηρεο απαληήζεηο. 

2. ηε ζηήιε «ΑΠΑΝΣΖΖ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ» ζεκεηψλεηαη ε απάληεζε ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ πνπ 

έρεη ηε κνξθή ΝΑΗ/ ΟΥΗ εάλ ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή πιεξνχηαη ή φρη απφ ηελ πξνζθνξά ή έλα 

αξηζκεηηθφ κέγεζνο πνπ δειψλεη ηελ πνζφηεηα ηνπ αληίζηνηρνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ζηελ πξνζθνξά. Απιή 

θαηάθαζε ή επεμήγεζε δελ απνηειεί απφδεημε πιήξσζεο ηεο πξνδηαγξαθήο θαη ε αξκφδηα Δπηηξνπή έρεη 

ηελ ππνρξέσζε ειέγρνπ θαη επηβεβαίσζεο ηεο πιήξσζεο ηεο απαίηεζεο. 

3. ηε ζηήιε «ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ» ζα θαηαγξαθεί ε ζαθήο παξαπνκπή ζε ελφηεηα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, 

ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη αξηζκεκέλα Σερληθά Φπιιάδηα θαηαζθεπαζηψλ, ή αλαιπηηθέο ηερληθέο 

πεξηγξαθέο ησλ ππεξεζηψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ ή ηνπ ηξφπνπ δηαζχλδεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ή αλαθνξέο 

κεζνδνινγίαο εγθαηάζηαζεο θαη ππνζηήξημεο θιπ., πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ 

ηεθκεξηψλνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα πκκφξθσζεο. ηελ αξρή ηεο ελφηεηαο θαηαγξάθεηαη αλαιπηηθφο 

πίλαθαο ησλ πεξηερφκελσλ ηεο. 

4. Δίλαη ηδηαίηεξα επηζπκεηή ε πιεξέζηεξε ζπκπιήξσζε ησλ παξαπνκπψλ, νη νπνίεο πξέπεη λα είλαη θαηά 

ην δπλαηφλ ζπγθεθξηκέλεο (π.ρ. Σερληθφ Φπιιάδην 3, ει. 4 Παξάγξαθνο 4, θ.ι.π.). Αληίζηνηρα ζην 

ηερληθφ θπιιάδην ή ζηελ αλαθνξά ζα ππνγξακκηζηεί ην ζεκείν πνπ ηεθκεξηψλεη ηε ζπκθσλία θαη ζα 

ζεκεησζεί ε αληίζηνηρε παξάγξαθνο ηνπ Πίλαθα πκκφξθσζεο, ζηελ νπνία θαηαγξάθεηαη ε δεηνχκελε 

πξνδηαγξαθή (π.ρ. Πξνδ. 4.18) 
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Γ) Δπίζεο ζηνλ θάθειν ηεο Σερληθήο πξνζθνξάο ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζπκπιεξσκέλνη ν πίλαθαο ηεο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ρσξίο ηηκέο. 

 

3.  ΦΑΚΔΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ο θάθεινο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη επί πνηλή απφξξηςεο, ζπκπιεξσκέλν 

ηνλ πίλαθα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Μέξνο Γ΄ ηεο παξνχζαο. Τπελζπκίδεηαη φηη 

ν αλαιπηηθφο πίλαθαο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, ρσξίο ηηκέο, ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί, κε πνηλή 

απφξξηςεο ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνζθνξάο θαη ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά. 

ηνλ θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη, επί πνηλή απνξξίςεσο, ηα oηθovoκηθά ζηνηρεία 

ηεο πξνζθνξάο, ζε δχν αληίγξαθα. ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα αλαγξάθεηαη επίζεο ην πνζνζηφ 

Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ ζην νπνίν ππάγνληαη ηα πξνζθεξφκελα είδε θαη ζα βαξχλεη ην θνξέα, θαζψο θαη 

ηελ ηζρχ ηεο πξνζθνξάο. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

α. Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή πξέπεη λα πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα απφ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ε νπνία 

πξέπεη λα είλαη δηακνξθσκέλε ζχκθσλα κε φζα δεηνχληαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

β. Οη ηηκέο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ επηβαξχλζεσλ (πξνβιεπφκελνη θφξνη, δαζκνί, 

αζθάιηζηξα, θφζηνο εθηεισληζκνχ, λφκηκεο θξαηήζεηο θαη άιιεο ζρεηηθέο δαπάλεο) εθηφο ηνπ Φ.Π.Α., ν 

νπνίνο ζα αλαθέξεηαη ρσξηζηά. Ζ ζπλνιηθή ηηκή ρσξίο Φ.Π.Α. ζα ιεθζεί ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ 

πξνζθνξψλ. 

γ. ε πεξηπηψζεηο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη δσξεάλ, ζα αλαγξάθεηαη ζηελ 

νηθεία ζέζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ε έλδεημε «ΓΧΡΔΑΝ». Δάλ έρεη παξαιεηθζεί ε αλαγξαθή ηηκήο, 

αθφκε θαη αλ δελ ππάξρεη ε έλδεημε «ΓΧΡΔΑΝ», ζεσξείηαη ακαρήησο φηη ηα αληίζηνηρα πξντφληα ή 

ππεξεζίεο έρνπλ πξνζθεξζεί δσξεάλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 21. Σηκέο πξνζθνξώλ – λόκηζκα 

1) Οη ηηκέο ζα πξέπεη λα δίδνληαη ζε ΔΤΡΧ. Θα αλαγξάθνληαη δε αξηζκεηηθώο θαη νινγξάθσο. 

2) Πξνζθνξέο πνπ δε δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΕΤΡΩ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε ΕΤΡΩ ζε μέλν λόκηζκα ζα 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

3) Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ηφηε ε πξνζθνξά 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

4) Σν ηίκεκα ηεο πξνζθνξάο ζα δίδεηαη ππνρξεσηηθά ζε επξψ. ηελ ηηκή ζα πεξηιακβάλεηαη θάζε 

επηβάξπλζε εθηφο ΦΠΑ, ν νπνίνο είλαη 23%, θαη βαξχλεη ηνλ θνξέα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

5) Κάζε είδνπο άιιε δαπάλε (έμνδα κεηαθνξάο, έμνδα ηνπνζέηεζεο, θφζηνο αζθάιηζεο, 

ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα θ.ιπ.) βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή θαη ζα πξέπεη λα έρεη ζπλππνινγηζζεί ζηελ 

πξνζθνξά. 

6) Οη ηηκέο ζα θαηαγξάθνληαη σο εμήο: 

Α) Σηκή κνλάδαο ρσξίο Φ.Π.Α.  

Β) Πνζνζηφ Φ.Π.Α. 

Γ) χλνιν πξνζθεξφκελεο ηηκήο (ζπλνιηθή ηηκή) ρσξίο Φ.Π.Α. 
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Γ) πλνιηθή ηηκή κε Φ.Π.Α. 

Ζ ηηκή ρσξίο ΦΠΑ ζα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. 

7) Πξνζθνξά πνπ δίδεη ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

8) Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο δελ επηηξέπεηαη θαη πξνζθνξά πνπ ζέηεη ηνλ φξν αλαπξνζαξκνγήο απνξξίπηεηαη 

σο απαξάδεθηε. 

9) Απφ ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά πξέπεη λα πξνθχπηεη ζαθψο ε ηηκή ηνπ εμνπιηζκνχ. Τπεξεζία ή 

πξντφλ ην νπνίν αμηνινγήζεθε θαηά ηελ Σερληθή Πξνζθνξά θαη δελ αλαθέξεηαη ζηελ Οηθνλνκηθή 

Πξνζθνξά ή αλαθέξεηαη ρσξίο ηηκή, ζεσξείηαη ακαρήησο φηη απηά πξνζθέξνληαη δσξεάλ. 

10) Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Καζηνξηάο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηά απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία 

απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ (ηδίσο φηαλ απηέο είλαη αζπλήζηζηα ρακειέο 

γηα ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο), νη δε πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ηα ζηνηρεία απηά θαη 

λα δηεπθνιχλνπλ θάζε ζρεηηθφ έιεγρφ ηεο.  

11) Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη εθαξκφδεηαη πνιηηηθή ηηκψλ πψιεζεο 

θάησ ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ηνπ πξντφληνο ή ηεο ηηκήο απφθηεζεο ηνπ πξντφληνο γηα εκπνξία (ηηκή 

dumping) ή φηη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ είλαη απνδέθηεο εμαγσγηθήο επηδφηεζεο.  

Δάλ ζην δηαγσληζκφ νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζα εμεηάδνληαη ιεπηνκεξψο νη 

πξνζθνξέο πξηλ ηελ έθδνζε απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα δεηείηαη απφ ηνλ ππνςήθην 

Αλάδνρν έγγξαθε αηηηνιφγεζε ηεο αλάιπζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 52 ηνπ ΠΓ 60/2007. Δάλ θαη κεηά ηελ παξνρή ηεο αλσηέξσ αηηηνιφγεζεο νη 

πξνζθεξφκελεο ηηκέο θξηζνχλ σο αζπλήζηζηα ρακειέο, ε Πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη.  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηά απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ 

ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ (ηδίσο φηαλ απηέο είλαη αζπλήζηζηα ρακειέο γηα ην αληηθείκελν 

ηεο πξνκήζεηαο), νη δε πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ηα ζηνηρεία απηά θαη λα δηεπθνιχλνπλ 

θάζε ζρεηηθφ έιεγρν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη εθαξκφδεηαη πνιηηηθή ηηκψλ πψιεζεο θάησ 

ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ηνπ πξντφληνο ή ηεο ηηκήο απφθηεζεο ηνπ πξντφληνο γηα εκπνξία (ηηκή dumping) 

ή φηη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ είλαη απνδέθηεο εμαγσγηθήο επηδφηεζεο. Οη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα 

είλαη γλψζηεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ κέηξσλ ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ηνπ πξντφληνο ή ηεο 

θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο. 

Οη πξνζθέξνληεο θαηαζθεπαζηέο ή εκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πξντφλησλ ρσξψλ πνπ δελ έρνπλ απνδερζεί 

ηα πξσηφθνιια Πνιπκεξψλ πκθσληψλ ηεο Γεληθήο πκθσλίαο Γαζκψλ θαη Δκπνξίνπ (GATT) ή δελ 

ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην νινθιεξσκέλεο ηεισλεηαθήο έλσζεο κε ηελ Δ.Δ., νθείινπλ λα δειψζνπλ 

εγγξάθσο κε ηελ πξνζθνξά ηνπο φηη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ δελ είλαη απνδέθηεο πνιηηηθήο ηηκψλ 

πψιεζεο θάησ ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ηνπ ή ηεο ηηκήο απφθηεζεο απηνχ γηα εκπνξία (ηηκή dumping) ή 

απνδέθηεο εμαγσγηθήο επηδφηεζεο. 

Γελ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε θαηάζεζεο ηεο πξναλαθεξζείζαο δήισζεο νη πξνζθέξνληεο πξντφληα 

πξνεξρφκελα απφ ηα θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.), ηε Ννξβεγία, ηελ Διβεηία, ηηο Ζ.Π.Α., 

ηελ Ηαπσλία, ηνλ Καλαδά, ηελ Απζηξαιία, ην Ηζξαήι θαη ηελ Σνπξθία, θαζψο θαη θάζε άιιν θξάηνο πνπ 

απνδέρεηαη θαη εθαξκφδεη, ζηνλ ρξφλν πνπ επηζπκεί, ηα ελ ιφγσ πξσηφθνιια ηεο GATT ή πνπ ζπλδέεηαη 

κε ηελ Δ.Δ. ζην πιαίζην νινθιεξσκέλεο Σεισλεηαθήο Έλσζεο. 

12) Πξνζθνξέο πνπ νη ηηκέο ηνπο ππεξβαίλνπλ ηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε απνξξίπηνληαη. 
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13) Γηα ηελ αλάιπζε ησλ ηηκψλ ηεο Πξνζθνξάο ηνπο νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα 

ζπκπιεξψζνπλ ηνλ ΠΗΝΑΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ, φπσο θαζνξίδνληαη ζην Μέξνο Γ΄ ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, γίλεηαη ζχγθξηζε ησλ ηηκψλ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

κε απηέο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ, φπσο θαηαγξάθεθαλ θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ ζην δηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ην Ν. 3846/2010 ηεο δεκηνπξγίαο βάζεο δεδνκέλσλ 

παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ ηηκψλ φισλ ησλ εηδψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 10 ηνπ Ν. 

3580/2007 κε βάζε ηηο ηηκέο ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ. 

Οηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ είλαη αλψηεξεο απφ ηηο θαηά ηα αλψηεξα παξαδεθηέο ηηκέο, απνξξίπηνληαη, 

γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, σο αζχκθνξεο, νπφηε κπνξεί λα πξνηείλεηαη καηαίσζε ηνπ 

δηαγσληζκνχ θαη πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ή επαλάιεςή ηνπ.  

ΑΡΘΡΟ 22. Γηαδηθαζία δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ 

Πξνζθνξέο πνπ απνξξίπηνληαη γηα ηππηθνχο ιφγνπο απνθιείνληαη απφ πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε θαη νη 

θάθεινη κε ηα ηερληθά θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία επηζηξέθνληαη κεηά ην πέξαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη δελ 

απνζθξαγίδνληαη. 

Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, 

κεηά απφ πξνεγνχκελε, αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ & 

Αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ. Χο απαξάδεθηεο απνξξίπηνληαη επίζεο νη πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ 

απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο. Ζ δηαπίζησζε γηα ηε ζπκθσλία ή αζπκθσλία 

κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη απφ ηε δηαθήξπμε, γίλεηαη κεηά απφ αηηηνινγεκέλε γλψκε 

ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ, νξγάλνπ. 

1. ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

(α) Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ & Αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ κεηά ην πέξαο 

αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ζπληάζζεη πξαθηηθφ ην νπνίν παξαδίδεη ζην Γξαθείν 

Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο. 

(β) Πξνζθνξέο πνπ απνξξίπηνληαη θαηά ην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, 

δελ ζπκκεηέρνπλ ζηηο επφκελεο θάζεηο αμηνιφγεζεο ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη νη 

θάθεινί ηνπο επηζηξέθνληαη ζθξαγηζκέλνη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

(γ) Ζ απνζθξάγηζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο 

αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηελ επηθχξσζε ηνπ Πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνχ & Αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ απφ ηελ αξκφδηα Αλαζέηνπζα αξρή, ζε εκέξα θαη ψξα πνπ 

ζα αλαθνηλσζεί.  

(δ) Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ & Αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ κεηά ην πέξαο 

αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, ζπληάζζεη πξαθηηθφ ην νπνίν παξαδίδεη ζην Γξαθείν  

Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο. 

(ε) Πξνζθνξέο πνπ απνξξίπηνληαη θαηά ην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, δελ 

ζπκκεηέρνπλ ζηε θάζε ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο θαη νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

επηζηξέθνληαη ζθξαγηζκέλνη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

(ζη) Ζ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο 

ηερληθήο αμηνιφγεζεο θαη ηελ επηθχξσζε ηνπ Πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ & Αμηνιφγεζεο 

ησλ πξνζθνξψλ απφ ηελ αξκφδηα Αλαζέηνπζα αξρή, ζε εκέξα θαη ψξα πνπ ζα αλαθνηλσζεί.  
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(δ) Μεηά ην άλνηγκα ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ & 

Αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ζπληάζζεη πξαθηηθφ, κε ην νπνίν αμηνινγεί ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ κε θξηηήξην ηελ ζπκθεξφηεξε απφ νηθνλνκηθή άπνςε ηηκή θαη ην νπνίν παξαδίδεη ζην 

Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

(ε) Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ & Αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ κεηά ην πέξαο 

αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο πνπ θαηαζέηεη ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα 

γίλεη ε θαηαθχξσζε, ζπληάζζεη πξαθηηθφ, ην νπνίν παξαδίδεη ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. 

 

2.  ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ & Αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ αθνινπζεί ηελ πξνβιεπφκελε 

απφ ην άξζξν 19 ηνπ Π.Γ.  118/2007 δηαδηθαζία. 

Πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ 

νξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε. 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ Δπηηξνπή. 

Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο δελ 

απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα επηζηξνθή, σο 

εθπξφζεζκεο. 

Οη δηθαηνχκελνη πνπ παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ιακβάλνπλ γλψζε 

ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζην δηαγσληζκφ. 

Ζ απνζθξάγηζε θάζε πξνζθνξάο γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 

Απνζθξαγίδνληαη νη θπξίσο θάθεινη, θαζψο θαη νη θάθεινη ησλ ηερvηθψv πξoζθoξψv, κovoγξάθovηαη δε 

θαη ζθξαγίδovηαη απφ ηελ Δπηηξνπή φια ηα δηθαηoιoγεηηθά θαη νη ηερληθέο πξoζθoξέο θαηά θχιιν. 

Οη θάθεινη ησλ oηθovoκηθψv πξoζθoξψv δελ απoζθξαγίδovηαη, αιιά κovoγξάθovηαη θαη ζθξαγίδovηαη 

απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ηoπoζεηoχvηαη ζ‟ έλα vέo θάθειν, o oπoίoο επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη 

απφ ηελ ίδηα Δπηηξνπή θαη παξαδίδεηαη ζηελ Τπεξεζία. 

Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξεζε φζσλ 

έρνπλ ππνβάιεη πξνζθνξέο ζε πξαθηηθφ ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο. 

Οη θάθεινη ησλ oηθovoκηθψv πξoζθoξψv απνζθξαγίδνληαη κεηά ηελ oιoθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

ιoηπψv ζηoηρείσv ησλ πξνζθνξψλ θαη ε εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ζα γλσζηνπνηείηαη ζηνπο ζπκ-

κεηέρνληεο κέζσ ηειενκνηνηππίαο (fax), ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο λσξίηεξα. 

Οη θάθεινη ησλ oηθovoκηθψv πξoζθoξψv, γηα φζεο πξoζθoξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ ηερvηθψv θαη ιoηπψv ζηoηρείσv, δελ απoζθξαγίδovηαη, αιιά επηζηξέθovηαη, εθφζνλ δελ 

αζθεζεί έλδηθν κέζν θαηά ηεο απφθαζεο απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ή εθφζνλ έρεη παξέιζεη άπξαθηε ε 

πξνζεζκία άζθεζεο ελδίθσλ κέζσλ θαη‟ απηήο ή έρεη ππνβιεζεί παξαίηεζε απφ ηπρφλ αζθεζέλ έλδηθν 

κέζν. 

Απηνί πνπ δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ιακβάλνπλ 

γλψζε ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζην δηαγσληζκφ, θαζψο επίζεο θαη ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε απηνχ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηα-

θχξσζε, ε Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη επίζεο ζηελ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ 
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δηθαηνινγεηηθψλ ησλ άξζξσλ 6 παξ. 2 θαη 8α παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 118/2007, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα 

γλσζηνπνηεζεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, ησλ νπνίσλ έγηλε ηερληθά απνδεθηή ε πξνζθνξά, κε ζρεηηθή 

αλαθνίλσζε πνπ ζα ηνπο απνζηαιεί κε ηειενκνηνηππία (fax), ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξν ηεο 

εκεξνκελίαο απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ. Όζνη δηθαηνχληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, λα πα-

ξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ άξζξσλ 6 παξ. 2 θαη 

8α παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 118/2007, ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. Σα 

δηθαηνινγεηηθά απηά πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ δηαγσληδφκελν ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε, κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, πνπ θέξεη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ, ν νπνίνο 

παξαδίδεηαη εκπξφζεζκα ζην αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

Σν απνηέιεζκα ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γλσζηνπνηεζεί εγγξάθσο ζε φινπο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο πνπ ππέβαιαλ παξαδεθηέο θαη ηερληθψο απνδεθηέο πξνζθνξέο. 

 

ΑΡΘΡΟ 23. Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

Κξηηήξην γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ, είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζην Μέξνο Γ΄. Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ 

ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 51 ηνπ Π.Γ. 60/2007, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε φζα 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 20 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

α) ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ & αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ ειέγρεη ηελ νξζφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί. 

Αθνινχζσο ε επηηξνπή ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ ην νπνίν δηαβηβάδεη, κέζσ ηνπ Γξαθείνπ 

Πξνκεζεηψλ, ζηε Γηνίθεζε ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο,  ε νπνία απνθαίλεηαη ζρεηηθά. Ζ 

ππεξεζία ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ απνζηέιινληαο κε ηειεκνηνηππία 

(fax) ηελ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο πξνζθνξέο πνπ έγηλαλ δεθηέο θαηά ην ζηάδην απηφ. 

β) ΣΔΥΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Μεηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ζα γίλεη αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ γηα 

φζεο πξνζθνξέο δελ έρνπλ απνξξηθζεί θαηά ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

Γηα ηελ επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο αμηνινγνχληαη κφλνλ νη 

πξνζθνξέο πνπ έρνπλ θξηζεί σο ηερληθά απνδεθηέο θαη ζχκθσλεο κε ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο.  

Σα θαζνξηζκέλα ζηνηρεία αμηνιφγεζεο ηεο πξνζθνξάο εθηφο απφ ηα νηθνλνκηθά, θαηαηάζζνληαη ζε δχν 

νκάδεο, ήηνη: 

 Οκάδα Α΄ (Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ, Πνηφηεηαο θαη Απφδνζεο), ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα 

ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηε ζπκθσλία ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ πξνο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

δηαθήξπμεο. 

 Οκάδα Β΄ (Σερληθήο Τπνζηήξημεο θαη Κάιπςεο), ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία πνπ 

αθνξνχλ α) ηελ παξερφκελε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο, β) ηελ πνηφηεηα ηεο εμππεξέηεζεο (service) 

κεηά ηελ πψιεζε θαη ηεο ηερληθήο βνήζεηαο εθ κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή, θαζψο θαη ηελ εμαζθάιηζε 

χπαξμεο αληαιιαθηηθψλ θαη γ) ην ρξφλν παξάδνζεο ηνπ εμνπιηζκνχ. 

Οη αλσηέξσ δχν νκάδεο θαη ηα ζηνηρεία αμηνιφγεζεο πνπ πεξηιακβάλνπλ, θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα θξηηεξίσλ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. ηνλ ίδην πίλαθα νξίδνληαη επίζεο ν ζπληειεζηήο 

βαξχηεηαο ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ θάζε νκάδαο θαη ε βαζκνινγία ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ. 
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Ζ Βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνλ «Πίλαθα Κξηηεξίσλ Αμηνιφγεζεο» 

πξνζθνξψλ πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα. Όια ηα επηκέξνπο θξηηήξηα βαζκνινγνύληαη απηόλνκα κε 

βάζε ηνπο 100 εώο 110  βαζκνύο.  

Ζ βαζκνιφγεζε ηεο πξνζθνξάο κε βάζε ηα θαζνξηζκέλα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ 

ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 20 ηνπ Π.Γ. 118/2007. Δηδηθφηεξα, θάζε επηκέξνπο ζηνηρείν εθάζηεο 

νκάδαο θξηηεξίσλ βαζκνινγείηαη σο εμήο: 

 Όια ηα επί κέξνπο ζηνηρεία ησλ νκάδσλ βαζκνινγνχληαη απηφλνκα κε βάζε ηνπο 100 βαζκνχο. 

 Ζ βαζκνινγία ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ είλαη 100 βαζκνί γηα ηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ θαιχπηνληαη αθξηβψο φινη νη απαξάβαηνη φξνη. Ζ βαζκνινγία απηή απμάλεηαη έσο 110 βαζκνχο φηαλ 

ππεξθαιχπηνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

Ζ ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε ζηνηρείνπ ησλ νκάδσλ είλαη ην γηλφκελν ηνπ επηκέξνπο ζπληειεζηή 

βαξχηεηαο ηνπ ζηνηρείνπ επί ηελ βαζκνινγία ηνπ θαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο θάζε πξνζθνξάο είλαη 

ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ δχν νκάδσλ. Ζ ηειηθή 

βαζκνινγία κε βάζε ηα παξαπάλσ θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 110 βαζκνχο. 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ ζπλίζηαηαη ζηε βαζκνιφγεζε επί κέξνπο νκάδσλ θξηηεξίσλ.  

Ζ αμηνιφγεζε βαζίδεηαη ζην θάθειν «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» θάζε πξνζθνξάο. 

Σα Κξηηήξηα Αμηνιφγεζεο ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ πεξηιακβάλνπλ ηηο αθφινπζεο δχν Οκάδεο, κε ηνπο 

αθφινπζνπο αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο: 

ΠΗΝΑΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ  

ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

Α/Α Κ Ρ Η Σ Ζ Ρ Η Α 
πληειεζηέο 

Βαξύηεηαο 
Β

α
ζ

κ
ν
ί 

ζ
η
ν
ηρ

εί
ν
π

 


η
α

ζ
κ

ηζ
κ

έλ
ε

 

β
α

ζ
κ

ν
ι
ν
γ
ία

 
Α΄ ΟΜΑΓΑ ΜΔ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΒΑΡΤΣΖΣΑ 70 %   

1. 
πκθσλία πξνζθνξάο κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο 

Γηαθήξπμεο 
30 % 100 

 

30 

 

2. 
Απνδνηηθφηεηα ηνπ κεραλήκαηνο βάζεη ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ  
20 % 100 20 

3. Λεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κεραλήκαηνο 20 % 100 20 

 ΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΟΜΑΓΑ Α‟ 70 %  70 

Β΄ ΟΜΑΓΑ ΜΔ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΒΑΡΤΣΖΣΑ 30 % 

 
  

1. Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 10 % 100 10 

2. ηνηρεία Σερληθήο ππνζηήξημεο (Παξερφκελν service      
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απφ ηνλ Πξνκεζεπηή,  χπαξμε αληαιιαθηηθψλ) 15% 100 15 

3. Υξφλνο παξάδνζεο  5 % 100 5 

 ΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΟΜΑΓΑ Β‟ 30 %  30 

 ΤΝΟΛΟ Α΄  ΚΑΗ   Β΄ ΟΜΑΓΑ 100%  100 

 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο, ε Δπηηξνπή ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ ην νπνίν 

δηαβηβάδεη, κέζσ ηνπ Γξαθείνπ Πξνκεζεηψλ, ζηε Γηνίθεζε ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο,  ε 

νπνία απνθαίλεηαη ζρεηηθά. Ζ ππεξεζία ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ 

απνζηέιινληαο κε ηειεκνηνηππία (fax) ηελ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο πξνζθνξέο πνπ έγηλαλ δεθηέο θαηά 

ην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ . 

 

γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Οη θάθεινη ησλ oηθovoκηθψv πξoζθoξψv απνζθξαγίδνληαη κεηά ηελ oιoθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ηεο 

ηερληθήο πξνζθνξάο θαη ηελ επηθχξσζε ηνπ Πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ & Αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ απφ ηελ αξκφδηα Αλαζέηνπζα αξρή, ζε εκέξα θαη ψξα πνπ ζα αλαθνηλσζεί ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο κέζσ ηειενκνηνηππίαο (fax), κε έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο. 

Οη θάθεινη ησλ oηθovoκηθώv πξoζθoξώv, γηα όζεο πξoζθoξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηελ 

αμηνιόγεζε ησλ ηερvηθώv θαη ιoηπώv ζηoηρείσv, δελ απoζθξαγίδovηαη, αιιά επηζηξέθovηαη κεηά ην πέξαο 

ηνπ δηαγσληζκνύ. 

Απηνί πνπ δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ιακβάλνπλ 

γλψζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δηαγσληζκφ, θαζψο επίζεο θαη ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο, ε Δπηηξνπή ζα ειέγμεη ην πεξηερφκελν ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη εάλ αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο, ε Δπηηξνπή ζα θαηαηάμεη ηηο πξνζθνξέο ζε 

πγθξηηηθφ Πίλαθα, θαηά θζίλνπζα ζεηξά ηνπ ηειηθνχ βαζκνχ ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν πνπ 

πεξηγξάθεηαη θαησηέξσ. Ζ Δπηηξνπή δηαβηβάδεη ην πξαθηηθφ ηεο, κέζσ ηνπ Γξαθείνπ Πξνκεζεηψλ ζηε 

Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ, ε νπνία απνθαίλεηαη ζρεηηθά θαη κε κέξηκλα ηεο γλσζηνπνηείηαη ζηνπο 

ππνςήθηνπο αλαδφρνπο ε απφθαζή ηεο γηα ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ, απνζηέιινληαο ηελ κε 

ηειεκνηνηππία (fax). 

Γηακόξθσζε ηεο ζπλνιηθήο ζπγθξηηηθήο ελδεηθηηθήο ηηκήο Πξνζθνξάο 

Α) Γηα ηα είδε κε α/α 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 θαη 9 :  Η ζπλνιηθή ζπγθξηηηθή ελδεηθηηθή ηηκή Κ ηεο 

Πξνζθνξάο πεξηιακβάλεη: 

- ην ζπλνιηθφ θφζηνο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο, ρσξίο ΦΠΑ (ηζνδύλακε ζπγθξηηηθή ηηκή 

πξνκήζεηαο – εγθαηάζηαζεο).  

Κi = πξνζθεξφκελε ηηκή ρσξίο ΦΠΑ 

Β) Γηα ην είδνο κε α/α  1:  Η ζπλνιηθή ζπγθξηηηθή ελδεηθηηθή ηηκή Κ ηεο Πξνζθνξάο πεξηιακβάλεη: 

- ην ζπλνιηθφ θφζηνο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο, ρσξίο ΦΠΑ (ηζνδύλακε ζπγθξηηηθή ηηκή 

πξνκήζεηαο – εγθαηάζηαζεο) θαη 
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- ην θφζηνο ζπληήξεζεο γηα νθηψ (8) έηε ρσξίο ΦΠΑ (θαη ρσξίο ηηο εηήζηεο αλαπξνζαξκνγέο) φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηνπο Πίλαθεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ (ζπλνιηθή ελδεηθηηθή 

ηηκή πιήξνπο ζπληήξεζεο).  

Ki = Πξνζθεξφκελε ηηκή (ρσξίο ΦΠΑ) + πλνιηθή ηηκή ζπληήξεζεο  8εηίαο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ 

εγγχεζεο (ρσξίο ΦΠΑ) X 0.75 

Δπνκέλσο ν ππνινγηζκφο ηεο ελδεηθηηθήο ηηκήο Κ ( κφλν γηα ην είδνο κε α/α 1 έρεη σο εμήο: 

Πξνζθεξφκελε ηηκή (ρσξίο ΦΠΑ) + πλνιηθή ηηκή ζπληήξεζεο 8εηίαο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ 

εγγχεζεο (ρσξίο ΦΠΑ) X 0,75 

Ζ ζπλνιηθή ζπγθξηηηθή ελδεηθηηθή ηηκή Κ, ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Μέξνο Γ΄ (Δηδηθνί 

Όξνη, παξ.5, παξ. 6). 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη: 

 ην θόζηνο ζπληήξεζεο γηα ηελ νθηαεηία από ηε ιήμε ηεο δεηνύκελεο πεξηόδνπ εγγύεζεο 

θαιήο ιεηηνπξγίαο δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Έξγνπ θαη ζα θαηαβιεζεί από ην 

Ννζνθνκείν σο ζπκβαιιόκελν κέξνο ζε πεξίπησζε ζύλαςεο ζύκβαζεο ζπληήξεζεο. 

 ε πεξίπησζε πνπ ε εγγχεζε είλαη κεγαιχηεξε ησλ δχν εηψλ πνπ δεηνχληαη, ηφηε ηα έηε ηεο 

ζπληήξεζεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ζπγθξηηηθφ θφζηνο κεηψλνληαη ηζφπνζα γηα θάζε επί πιένλ έηνο 

εγγχεζεο 

 ε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθεξφκελε εγγχεζε θαιχπηεη φια ηα έηε ηεο δεηνχκελεο πεξηφδνπ 

ζπληήξεζεο, ην ζπγθξηηηθφ θφζηνο ηεο Πξνζθνξάο ηζνχηαη κε ην ζπλνιηθφ θφζηνο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

πξνκήζεηαο, ρσξίο ΦΠΑ.  

Οη πξνκεζεπηέο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά (γηα φια ηα δεηνχκελα είδε) 

ηηκνθαηάινγν ησλ θπξηνηέξσλ αληαιιαθηηθψλ ηνπ κεραλήκαηνο, ησλ εξγαηηθψλ θαζψο θαη ηεο ιπρλίαο 

(γηα ην αθηηλνινγηθφ κεράλεκα), θαη λα δεζκεπζνχλ φηη ηπρφλ κειινληηθέο κεηαβνιέο ζα γίλνληαη 

ζχκθσλα κε ηελ αχμεζε ηνπ ηηκαξίζκνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο θαη ζα είλαη ίδηεο κε ηηο κεηαβνιέο ζηηο 

ππφινηπεο ρψξεο ηεο Δ.Δ. Αληίγξαθν ηνπ θαηαιφγνπ απηνχ (ρσξίο ηηκέο) ζα πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηερληθή 

πξνζθνξά. 

Ζ αμηνιφγεζε ζα γίλεη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. 

Γηα ηελ επηινγή ηεο ζπκθεξφηεξεο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο ζα αθνινπζεζεί ε θαηάηαμε ησλ 

πξνζθνξψλ πνπ ζα πξνθχςεη κε βάζε ηνλ αθφινπζν ηχπν: 

Όπνπ  (α) Κi = Ζ ζπλνιηθή ζπγθξηηηθή ελδεηθηηθή ηηκή Κ ηεο Πξνζθνξάο i.  

(β) Βi = ηαζκηζκέλε Βαζκνινγία, δειαδή ην άζξνηζκα ηεο βαζκνινγίαο ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ θάζε 

νκάδαο θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο επί ηνπο αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο i. 

Σα θξηηήξηα θαη νη αληίζηνηρνη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο δίλνληαη ζηε παξάγξαθν (β) ηνπ παξφληνο άξζξνπ 

ηεο Γηαθήξπμεο.  

πγθεθξηκέλα: ηαζκηζκέλε Βαζκνινγία Πξνζθνξάο = (ΒΑ1 x Βαζκ Α1) + (ΒΑ2 x ΒαζκΑ2) 

+……….+ (ΒΒ1 x ΒαζκΒ1) + (ΒΒ2 x ΒαζκΒ2) 

Bi

Ki
=Λi
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Όπνπ ΒΑ1, ΒΑ2, …, ΒΒ1, ΒΒ2 είλαη νη επί κέξνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ησλ ζηνηρείσλ θαη 

ΒαζκΑ1, ΒαζκΑ2, …, ΒαζκΒ1, ΒαζκΒ2 είλαη νη βαζκνινγίεο ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ Α1, Α2, …, Β1, 

Β2. 

Όπνπ 0,75 ζπληειεζηήο αλαγσγήο κειινληηθήο δαπάλεο ζε παξνχζα αμία. 

Γηα ηε δηακφξθσζε ηεο ζπγθξηηηθήο ηηκήο ζα ιεθζεί ππφςε ε Σηκή Πξνζθνξάο φπσο πεξηγξάθεηαη ζηνλ 

Πίλαθα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο . 

Όια ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ησλ νκάδσλ βαζκνινγνχληαη απηφλνκα κε βάζε ηνπο 100 βαζκνχο. 

Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά είλαη ε Πξνζθνξά κε ην κηθξφηεξν Λ. ε 

πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ηνπ Λ κεηαμχ δχν πξνζθνξψλ ζα επηιεγεί ε πξνζθνξά εθείλε πνπ έρεη ηε 

κεγαιχηεξε ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ηζφηηκεο ή 

ηζνδχλακεο πξνζθνξέο ηειηθφο Αλάδνρνο επηιέγεηαη ν κεηνδφηεο πνπ πξνθχπηεη θαηφπηλ 

δηαπξαγκάηεπζεο, αθνχ θιεζνχλ φινη νη πξνζθέξνληεο πνπ είραλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο  (ΠΓ 

118/2007 Άξζξν 21 παξ. β). 

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 20 ηνπ Π.Γ. 118/07. 

 

δ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Σν θξηηήξην γηα ηε θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο είλαη ε ζπκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά. Ο δηαγσληζκφο θαηαθπξψλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή πνπ έρεη θάλεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. 

Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. 

Χο απαξάδεθηεο απνξξίπηνληαη, επίζεο, νη πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απνηεινχλ ζην 

ζχλνιφ ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο θαη ε νπνηαδήπνηε κε ζπκκφξθσζε πξνο απηέο ζπλεπάγεηαη απφξξηςε 

ηεο πξνζθνξάο. 

Ζ δηαπίζησζή ηεο ζπκθσλίαο ηεο πξνζθνξάο κε ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο, φπσο απηνί νξίδνληαη απφ ηελ 

δηαθήξπμε, θαη κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, γίλεηαη κε αηηηνινγεκέλε γλψκε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηελ νπνία επηθπξψλεη κε απφθαζε ηεο ε Γηνίθεζε ηεο ππεξεζίαο. 

Γηα ηελ επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο αμηνινγνχληαη κφλν νη 

πξνζθνξέο πνπ έρνπλ θξηζεί ηερληθά απνδεθηέο θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο 

Γηαθήξπμεο. 

Ο δηαγσληζκφο θαηαθπξψλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή πνπ έρεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά. 

 

ε) ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΣΗ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ – 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε απηνχ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα 

γίλεη ε θαηαθχξσζε, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο απνθιεηζηηθήο 

πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ‟ απηφλ, κε 

βεβαίσζε παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ην N. 2672/1998 (Α΄290), νθείιεη λα ππνβάιεη, ζε ζθξαγηζκέλν 
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θάθειν, ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 14 ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο. Ο 

θάθεινο ππνβάιιεηαη επίζεο ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 14 ηεο παξνχζεο 

δηαθήξπμεο. 

Ζ Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα 

πνπ νξίδεηαη απφ ηελ πξναλαθεξφκελε έγγξαθε εηδνπνίεζε, κνλνγξάθνληαη δε απφ ηελ Δπηηξνπή φια ηα 

ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ θαηά θχιιν.  

Όζνη δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, 

ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. 

Ζ Δπηηξνπή ειέγρεη ηελ νξζφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ εγγξάθσλ πνπ 

ππνβιήζεθαλ απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε Δπηηξνπή ζα θαηαζέζεη, κέζσ 

ηνπ Γξαθείνπ Πξνκεζεηψλ, ζηε Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ ην πξαθηηθφ ηεο, ε νπνία ζα απνθαλζεί 

ζρεηηθά.  

Ζ ππεξεζία ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ γηα ηελ απφθαζή ηεο ζρεηηθά κε 

ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Όηαλ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο κε ηε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά, δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα 

έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζην Άξζξν 14 ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο (παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007), ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή πνπ πξνζθέξεη ηελ ακέζσο 

επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά . ε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ 

πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά ηα 

αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ ππνςήθην πνπ πξνζθέξεη ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα 

απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά θαη νχησ θαζ‟ εμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο δελ 

πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, έλα ή πεξηζζφηεξα 

απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη. 

ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, φηαλ ν ζπκκεηέρσλ ππνβάιιεη ςεπδή ή αλαθξηβή ππεχζπλε δήισζε ηεο 

παξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 θαη ηεο παξαγξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8
α
 ηνπ Π.Γ. 118/2007, ή ν ππφρξενο πξνο ηνχην 

πξνζθέξσλ δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο έλα ή 

πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ σο άλσ Π.Γ/ηνο, 

θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ κεηνδφηε.  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη δελ απνξξίπηεηαη πξνζθνξά πξνκεζεπηή πνπ πιεξνί έλα εζληθφ πξφηππν, ην νπνίν 

απνηειεί κεηαθνξά επξσπατθνχ πξνηχπνπ, κία επξσπατθή ηερληθή έγθξηζε, κία θνηλή ηερληθή 

πξνδηαγξαθή, έλα δηεζλέο πξφηππν ή έλα ηερληθφ πιαίζην αλαθνξάο πνπ έρεη εθπνλεζεί απφ επξσπατθφ 

νξγαληζκφ ηππνπνίεζεο, εθφζνλ ηα ελ ιφγσ πξφηππα ή πξνδηαγξαθέο θαιχπηνπλ ηηο επηδφζεηο ή ηηο 

ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο πνπ έρνπλ νξηζηεί κε ηε δηαθήξπμε. ε απηή ηελ πεξίπησζε φκσο, ν πξνζθέξσλ 

ππνρξενχηαη λα απνδεηθλχεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ, θαηά ηξφπνλ ηθαλνπνηεηηθφ γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 

θαη κε θάζε ελδεδεηγκέλν κέζν, φηη ην έξγν, πξντφλ ή ππεξεζία, γηα ην νπνίν δειψλεη φηη πιεξνί ην 

αλσηέξσ πξφηππν, αληαπνθξίλεηαη πξάγκαηη (ή ππεξθαιχπηεη) ηηο επηδφζεηο ή ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο 

πνπ νξίδεη ε δηαθήξπμε. Σερληθφο θάθεινο ηνπ θαηαζθεπαζηή ή έθζεζε δνθηκψλ απφ αλαγλσξηζκέλν 

νξγαληζκφ κπνξεί λα ζπληζηά ελδεδεηγκέλν κέζν (άξζξν 53 παξ. 5 , Π.Γ. 60/2007). 

 

ΑΡΘΡΟ 24. Απόξξηςε πξνζθνξώλ 

Πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε ζε θάζε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θάησζη πεξηπηψζεηο: 
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1. Έιιεηςε νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνχ ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζαο. 

2. Με έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 14. 

3. Έιιεηςε πιήξνπο θαη αηηηνινγεκέλεο ηεθκεξίσζεο ηεο θάιπςεο ησλ ειάρηζησλ πξνυπνζέζεσλ 

ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ (Άξζξν 14). 

4. Πξνζθνξά κε ρξφλν πινπνίεζεο κεγαιχηεξν απφ ηνλ πξνβιεπφκελν. 

5. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν απφ ην δεηνχκελν ρξφλν ηζρχνο. 

6. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε. 

7. Πξνζθνξά πνπ παξνπζηάδεη απνθιίζεηο απφ απαξάβαηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο. 

8. Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή. 

9. Πξνζθνξά πνπ ην ζπλνιηθφ ηεο ηίκεκα ππεξβαίλεη ηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. 

10. Αζπλήζηζηα ρακειή Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά. ηελ πεξίπησζε απηή ζα δεηείηαη απφ ηνλ ππνςήθην 

Αλάδνρν έγγξαθε αηηηνιφγεζε ηεο αλάιπζεο ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ πξνζθνξάο. Δάλ θαη κεηά ηελ παξνρή 

ηεο αλσηέξσ αηηηνιφγεζεο νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο θξηζνχλ σο αζπλήζηζηα ρακειέο, ε πξνζθνξά ζα 

απνξξίπηεηαη. 

11. Γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ηπρφλ ιφγν πνπ απνξξέεη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

 

ΑΡΘΡΟ 25. Καηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ 

Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο 

επηηξνπήο. Ζ Αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ γίλεηαη εγγξάθσο πξνο ηνλ επηιεγέληα απφ 

ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 23 ηνπ ΠΓ 118/2007. Από ηελ αλαθνίλσζε 

ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνύ ζηνλ Αλάδνρν, ε ύκβαζε ζεσξείηαη όηη έρεη ζπλαθζεί ην δε έγγξαθν 

(ύκβαζε) πνπ αθνινπζεί έρεη κόλνλ απνδεηθηηθό ραξαθηήξα. 

 

ΑΡΘΡΟ 26. Γηθαίσκα καηαίσζεο 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ Απνηειεζκάησλ 

ηνπ Γηαγσληζκνχ, δηαηεξεί ην δηθαίσκα: 

α. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε, αθχξσζε ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ 

β. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ 

θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο Γηαθήξπμεο 

γ. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα πξνζθχγεη ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, 

εθ‟ φζνλ ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

 

A.5. ΒΑΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΒΑΖ 

ΑΡΘΡΟ 27. Καηάξηηζε θαη ππνγξαθή ζύκβαζεο 

Ζ Αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ γίλεηαη εγγξάθσο πξνο ηνλ επηιεγέληα απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή. Μεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο Καηαθχξσζεο θαηαξηίδεηαη ε ζρεηηθή χκβαζε.  
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Ζ ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 23 & 24 ηνπ Π.Γ. 118/2007. Σπρφλ 

ππνβνιή ζρεδίσλ χκβαζεο απφ ηνπο ππνςεθίνπο καδί κε ηηο πξνζθνξέο ηνπο, δε δεκηνπξγεί θακία 

δέζκεπζε γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

Ζ χκβαζε, πνπ πεξηιακβάλεη, ιεπηνκεξψο φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πινπνίεζε 

ηεο πξνκήζεηαο θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, θαηαξηίδεηαη 

κε βάζε ηελ Απφθαζε θαηαθχξσζεο, ηελ πξνζθνξά θαη ηε Γηαθήξπμε, θαη θαηηζρχεη απηψλ πιελ 

θαηαδήισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ. 

ε πεξίπησζε πνπ πηζαλνινγείηαη φηη, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηάξηηζεο ηνπ ηειηθνχ θεηκέλνπ ηεο 

χκβαζεο, ζα ιήμεη ε ηζρχο ηεο πξνζθνξάο ή ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ 

έγθαηξε παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ θαηά ηνλ εθηηκνχκελν γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

θεηκέλνπ ηεο χκβαζεο απαηηνχκελν ρξφλν θαη ηελ παξάηαζε, γηα ηνλ ίδην ρξφλν, ηεο ηζρχνο ηεο 

εγγπεηηθήο ζπκκεηνρήο. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ εγγξάθνπ ηεο χκβαζεο θαη κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δέθα (10) εκεξψλ απφ 

ηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

χκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο ηα πξνβιεπφκελα απφ ην ΠΓ 118/2007 παξαζηαηηθά θαη Δγγπεηηθή επηζηνιή 

θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο. Ο αλάδνρνο κπνξεί λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο ην αξγφηεξν κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο 

αλαθνίλσζεο. ηελ πεξίπησζε φκσο απηή ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ παξαδνηέσλ αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη 

κεηά απφ δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ν 

αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε χκβαζε, ε Τπεξεζία επηβάιιεη ηηο πξνβιεπφκελεο ζηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο θπξψζεηο. 

Ζ χκβαζε ζα θαηαξηηζηεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε 

Γηαθήξπμε θαη ηελ Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, ζα δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην θαη δελ κπνξεί λα 

πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο. 

Δπίζεο επίζεκε γιψζζα θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ζα είλαη ε ειιεληθή. Σν ζχλνιν ησλ 

εγγξάθσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε (εθζέζεηο, αλαιχζεηο, θιπ.) ζα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα. Δάλ ππάξμεη θφζηνο κεηαθξάζεσλ εγγξάθσλ ηνπ Αλαδφρνπ, ην θφζηνο απηφ ζα βαξχλεη ηνλ 

αλάδνρν. Γηεπθξηλίδεηαη φηη κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην ΠΓ 

60/2007, ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα απνζηείιεη πξνο ηελ Τπεξεζία Δπηζήκσλ Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, αλαθνίλσζε ζρεηηθά κε ηελ ππνγξαθείζα ζχκβαζε. 

 

ΑΡΘΡΟ 28. ύκβαζε 

Μεηά ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε ε χκβαζε ην 

θείκελν ηεο νπνίαο επηζπλάπηεηαη ζηε δηαθήξπμε. Γελ ρσξεί νπνηαδήπνηε δηαπξαγκάηεπζε ζην θείκελν 

ηεο ζχκβαζεο πνπ επηζπλάπηεηαη ζηε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ, νχηε θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν 

ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ηεο  πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή. 

Ζ ζχκβαζε πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο θαη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: 

α) ηνλ ηφπν θαη ρξφλν ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο, β) ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, γ) ηνλ πξνο πξνκήζεηα 

εμνπιηζκφ, δ) ηελ ηηκή, ε) ηνλ ηφπν, ηξφπν θαη ρξφλν παξάδνζεο ηνπ εμνπιηζκνχ, ζη) ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο, δ) ηηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο, ε) ηηο πξνβιεπφκελεο ξήηξεο, ζ) Σνλ ηξφπν επίιπζεο ησλ 

ηπρφλ δηαθνξψλ, η) ηνλ ηφπν θαη ρξφλν πιεξσκήο. 
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Σν θείκελν ηεο ζχκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ηνχην ζηεξίδεηαη, φπσο πξνζθνξά, 

δηαθήξπμε θαη απφθαζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο εθηφο θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ. 

ε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην θαη ηα δχν 

ζπκβαιιφκελα κέξε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ε ζχκβαζε, κε απφθαζε ηεο δηνίθεζεο, χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ηεο 

ΔΓΑ.(άξζξν 24 παξ. 1 ΠΓ118/07) θαη (άξζξν 38 αξ. πξση.43804/EYΘΤ2041/07-09-2009). 

 

ΑΡΘΡΟ 29. Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο – Έλδηθα κέζα 

Πξνζθπγέο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 

3886/2010 (ΦΔΚ 173/Α/30.09.2010), φπσο ηξνπνπνηνχληαη κε ηνλ Ν. 4055/2012 (ΦΔΚ 51/Α/12.03.2012) 

θαη κε ηελ Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ ΦΔΚ 237
 
Α/05.12.2012 (άξζξν 11). 

ε εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ ηεο ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο πεξί δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο ν 

ελδηαθεξφκελνο πξηλ ηελ άζθεζε νπνηνπδήπνηε δηθαζηηθνχ κέηξνπ, νθείιεη λα πξνζθχγεη ελψπηνλ ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο, κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο, εθόζνλ έιαβε γλώζε κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν ηεο 

παξάλνκεο πξάμεο ή παξάιεηςεο, πξνζδηνξίδνληαο εηδηθώο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο ζηηο 

νπνίεο ζηεξίδεηαη ην αίηεκά ηνπ.  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή νθείιεη λα απαληήζεη, (θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο ελζηάζεσλ 

θαη πξνζθπγψλ) κέζα ζε δέθα πέληε (15) εκέξεο απφ ηελ άζθεζε ηεο πξνζθπγήο. Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε 

πξνζεζκία ηεθκαίξεηαη σο απφξξηςε ηεο πξνζθπγήο. Ζ πξνζθπγή θνηλνπνηείηαη κε ηελ θξνληίδα ηνπ 

πξνζθεχγνληνο ζηνλ εθπξφζσπν θάζε ζηγφκελνπ απφ ηπρφλ νιηθή ή κεξηθή απνδνρή ηεο πξνζθπγήο.  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα δερζεί ελ φισ ή ελ κέξεη ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαη κεηά ηελ 

πάξνδν ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο έσο ηελ πξνηεξαία ηεο πξψηεο νξηζζείζαο δηθαζίκνπ ηεο αίηεζεο 

αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, ζηελ πεξίπησζε δε απηή θαηαξγείηαη αληηζηνίρσο ε δίθε επί ηεο ελ ιφγσ αίηεζεο.  

Δπίζεο ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα παξαζέζεη αξρηθή ή ζπκπιεξσκαηηθή αηηηνινγία γηα ηελ 

απφξξηςε ηεο πξνζθπγήο, ε νπνία πξέπεη λα πεξηέιζεη ζην δηθαζηήξην ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ 

ηελ αξρηθή ή κεη‟ αλαβνιή δηθάζηκν ηεο αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. Ζ θαζπζηεξεκέλε πεξηέιεπζε 

ηνπ ζρεηηθνχ έγγξάθνπ δελ ππνρξεψλεη ην δηθαζηήξην ζε αλαβνιή.   

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο ππνβνιήο αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ηνπ Ν.3886/2010, πξνβιέπεηαη λα 

θαηαηεζεί παξάβνιν, ην χςνο ηνπ νπνίνπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 1% ηεο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο, 

πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 30. Δγγπήζεηο 

Οη εγγπήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε Γηαθήξπμε, εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά 

πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα, ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ή 

ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε πκθσλία 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην λφκν 2513/1997 

θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ησλ θξαηψλ απηψλ, απηφ ην δηθαίσκα. Δγγπήζεηο πνπ εθδίδνληαη 

ζε άιιν θξάηνο εθηφο ηεο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ 

Διιεληθή γιψζζα. 

Οη εγγπήζεηο πξέπεη λα ζπληαρζνχλ ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα ππνδείγκαηα ηνπ Μέξνπο Γ΄ ηεο 

παξνχζαο. 
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ηελ πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο εηαηξεηψλ νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε 

θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο. 

Καηά ηα ινηπά, ζρεηηθά κε ηηο εγγπήζεηο, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 25 ηνπ Κ.Π.Γ.(118/07). 

1. ΔΓΓΤΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Οη Πξνζθέξνληεο νθείινπλ κε πνηλή απνθιεηζκνχ, καδί κε ηελ πξνζθνξά, λα θαηαζέζνπλ Δγγχεζε 

πκκεηνρήο ηνπο ζην δηαγσληζκφ, ηεο νπνίαο ην πνζφ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ην 5% ηεο 

πξνυπνινγηζζείζαο, αλά πξνζθεξφκελν είδνο, δαπάλεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ),  είλαη δε 

ηζρχνο δέθα (10) κελψλ ηνπιάρηζηνλ. Καηαηίζεηαη  επίζεο δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληα φπνπ αλαθέξνληαη 

ηα είδε ηνπ δηαγσληζκνχ (κε ηνπο αληίζηνηρνπο θσδηθνχο α/α) γηα ηα νπνία γίλεηαη πξνζθνξά. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη γηα ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο 

ηεο πξνζθνξάο. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ Αλάδνρν κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο εγγχεζεο 

θαιήο εθηέιεζεο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ελψ ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο κεηά ηελ 

αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο πξνο ηνλ αλάδνρν. 

2. ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, ην αξγφηεξν θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, λα θαηαζέζεη Δγγπεηηθή 

Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 10% ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ 

ηηκήκαηνο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή (πνζνηηθή θαη 

πνηνηηθή) παξαιαβή ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ 

ηνπο δχν ζπκβαιινκέλνπο θαη ηελ θαηάζεζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο ιεηηνπξγίαο. Δπηζεκαίλεηαη 

φηη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνο ππνγξαθή ζχκβαζεο πξέπεη λα 

είλαη δηάξθεηαο ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ (4) κελψλ.  

ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο αξλεζεί λα ππνγξάςεη 

εκπξφζεζκα ηε ζχκβαζε ή λα θαηαζέζεη Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην παξφλ ηεχρνο, ή λα εθπιεξψζεη εκπξφζεζκα νπνηαδήπνηε άιιε ππνρξέσζή ηνπ, πνπ 

απνξξέεη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζκφ, θεξχζζεηαη έθπησηνο, νπφηε ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο 

θαηαπίπηεη απηνδηθαίσο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ν ζπγθεθξηκέλνο δηαγσληδφκελνο 

βαξχλεηαη θαη κε ηα έμνδα δηελέξγεηαο λένπ δηαγσληζκνχ θαη γίλεηαη θαηαινγηζκφο ζε βάξνο ηνπ 

αξλεζέληνο λα ππνγξάςεη ππνςεθίνπ, ηεο νηθνλνκηθήο δηαθνξάο πνπ ηπρφλ πξνθχπηεη εάλ ηειηθά ε 

αλαζέηνπζα αξρή πξνθξίλεη απηή ηε ιχζε. 

ε πεξίπησζε κεηάζεζεο ή παξάηαζεο ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο ηνπ εμνπιηζκνχ, ν πξνκεζεπηήο πξέπεη λα 

παξαηείλεη αλαιφγσο ην ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ή λα ππνβάιιεη λέα, νπφηε 

επηζηξέθεηαη ε αξρηθή. Ο θαηά ηα αλσηέξσ πξνηεηλφκελνο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο ζα είλαη 

κεγαιχηεξνο θαηά έλαλ (1) ηνπιάρηζηνλ κήλα απφ ηε λέα εκεξνκελία παξάδνζεο ηνπ εμνπιηζκνχ. 

 3. ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ-ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη πξηλ ηελ απνδέζκεπζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο θαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ εγγπεκέλνπ ρξφλνπ θαιήο ιεηηνπξγίαο, λα θαηαζέζεη άιιε 

εγγπεηηθή επηζηνιή γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ, πνζνχ ίζνπ κε ην 3% ηεο ζπκβαηηθήο ηνπ 

αμίαο ρσξίο Φ.Π.Α., ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο νπνίαο ζα πξέπεη λα είλαη ίζνο κε ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν 

εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ είδνπο, πιένλ ηξεηο (3) κήλεο. 
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Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εγγπεζεί ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ππφ πξνκήζεηα ηαηξνηερλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ κεραληθψλ κεξψλ απηψλ, θαηά ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Ζ δέζκεπζε απηή ζα γίλεηαη κε θαηάζεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο βεβαίσζεο.  

 

ΑΡΘΡΟ 31. Παξάδνζε - παξαιαβή 

Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ηνπ εμνπιηζκνχ θαιείηαη λα παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί ν πξνκεζεπηήο 

θαη δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο.  

ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν ππφρξενο θνξέαο γηα ηελ έγθαηξε παξάδνζε ηνπ έηνηκνπ ρψξνπ, πξνο 

εγθαηάζηαζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, δελ ζπκκνξθσζεί εκπξφζεζκα θαη δελ εηνηκάζεη ην ρψξν (ζχκθσλα κε 

ηηο αλαγθαίεο απαηηήζεηο ηνπ πξνκεζεπηηθνχ νίθνπ), έλα κήλα πξηλ απφ ηελ ζπκβαηηθή εκεξνκελία 

παξάδνζεο, ηφηε ε κελ παξάδνζε ησλ εηδψλ αθνινπζεί ηηο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο, ε δε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο αξρίδεη ην βξαδχηεξν έλα κήλα, κεηά ηελ ζπκβαηηθή 

εκεξνκελία παξάδνζεο. 

Ζ παξάδνζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζα γίλεη βάζεη φζσλ νξίδνληαη ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο (Μέξνο Γ΄ ηεο 

παξνχζαο ). 

Ζ παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη γηα 

ην ζθνπφ απηφ θαη εθδίδεη ζρεηηθά πξσηφθνιια παξαιαβήο.  

 

ΑΡΘΡΟ 32. Κήξπμε αλαδόρνπ έθπησηνπ – θπξώζεηο 

1. Δάλ ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε, δελ πξνζήιζε λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε κέζα 

ζηελ πξνζεζκία ηνπ νξίζηεθε, θεξχζζεηαη έθπησηνο κε Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

2. Με ηε ίδηα δηαδηθαζία ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ 

θάζε δηθαίσκά ηνπ πνπ απνξξέεη απφ απηή, εθφζνλ δελ παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά είδε, ή 

δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ην ρξφλν παξάδνζεο πνπ ηνπ δφζεθε 

κεηά απφ αίηεζή ηνπ πιηθά κέζα ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν. 

3. Ο αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο φηαλ ηα είδε δελ παξαδφζεθαλ ή αληηθαηαζηάζεθαλ κε επζχλε 

ηνπ Γεκνζίνπ ή φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

4. Με ηελ απφθαζε θήξπμεο αλαδφρνπ εθπηψηνπ απφ ηε ζχκβαζε κπνξεί λα ηνπ παξαζρεζεί ε 

δπλαηφηεηα παξάδνζεο ηνπ εμνπιηζκνχ κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ πνπ γίλεηαη εηο βάξνο ηνπ πέξαλ ηεο νπνίαο νπδεκία παξάδνζε απνξξηθζέλησλ πιηθψλ 

γίλεηαη δεθηή. 

5. ηνλ πξνκεζεπηή πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή ζχκβαζε, επηβάιινληαη 

κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε νπνία ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ 

αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά νη παξαθάησ θπξψζεηο: 

α) Καηάπησζε νιηθή ή κεξηθή ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαηά 

πεξίπησζε.   

β) Αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ ζε βάξνο ηνπ έθπησηνπ πξνκεζεπηή ζηνλ επφκελν 

πξνζθέξνληα πνπ είρε ιάβεη κέξνο ζην δηαγσληζκφ. Κάζε άκεζε ή έκκεζε πξνθαινχκελε δεκία ηνπ 

δεκνζίνπ ή ηπρφλ δηαθέξνλ πνπ ζα πξνθχςεη, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ εθπηψηνπ πξνκεζεπηή. Ο 
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θαηαινγηζκφο απηφο γίλεηαη αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί λέα αλάζεζε ηεο 

πξνκήζεηαο θαηά ηα παξαπάλσ νξηδφκελα. ηελ πεξίπησζε απηή ν ππνινγηζκφο ηνπ θαηαινγηδφκελνπ 

πνζνχ γίλεηαη κε βάζε θάζε ζηνηρείν, θαηά ηελ θξίζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ θαη κε βάζε ηηο αξρέο ηεο 

θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ.  

γ) Καηαινγηζκφο ζηνλ πξνκεζεπηή πνζνχ ίζνπ κε ην 10% ηεο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο γηα ην νπνίν 

θεξχρζεθε έθπησηνο φηαλ ηνπ δφζεθε ην δηθαίσκα λα παξαδψζεη ην είδε κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο 

εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ γίλεηαη εηο βάξνο ηνπ αλεμάξηεηα εάλ ηειηθά έθαλε ρξήζε 

ή φρη ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ.  

δ) ε πεξίπησζε πνπ ε αλάζεζε πξνκήζεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ ζε βάξνο ηνπ έθπησηνπ πξνκεζεπηή γίλεη κε 

ηξνπνπνίεζε φξσλ ή ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο θαηαθχξσζεο, ηεο αλάζεζεο ή ηεο ζχκβαζεο, απφ ηηο 

νπνίεο θεξχρζεθε έθπησηνο, θαηά πεξίπησζε, θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δηαθέξνληνο ζε βάξνο ηνπ, 

ιακβάλεηαη ππφςε ε δηαθνξά πνπ ηπρφλ πξνθχπηεη απφ ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ φξσλ ή ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ, ε νπνία ζπκςεθίδεηαη κε ην πξνο θαηαινγηζκφ πνζφ. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα επηβάιεη θπξψζεηο κε ηε κνξθή πξνζηίκσλ ζηελ πεξίπησζε, ζηελ νπνία 

ν Αλάδνρνο θαζπζηεξεί, ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο, ηελ παξάδνζε παξαδνηένπ, πέξαλ 

ησλ ρξνληθψλ πεξηζσξίσλ πνπ ζα αλαθέξνληαη θαη ζα γίλνπλ ακνηβαία απνδεθηά ζηε ζχκβαζε. 

Σα πξφζηηκα νξίδνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 ηνπ Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Π.Γ. 118/07). 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ηελ επρέξεηα λα εηζπξάμεη ηα πξφζηηκα είηε ζε κνξθή παξαθξάηεζεο απφ 

πιεξσκέο, είηε κε παξαθξάηεζε απφ ηηο εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο. 

ε πεξίπησζε επαλεηιεκκέλσλ θαζπζηεξήζεσλ ζηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ πξνκεζεπηή ή ζε 

πεξίπησζε παξάβαζεο απφ ηνλ αλάδνρν νηνπδήπνηε απφ ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηεο ζρεηηθήο 

ζχκβαζεο ή πιεκκεινχο εθηέιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο 

αξκφδηαο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο δηθαηνχηαη λα θεξχμεη ηνλ πξνκεζεπηή έθπησην θαη λα ιχζεη ηε 

ζχκβαζε αδεκίσο γηα ην Διιεληθφ Γεκφζην. 

Οη πνηληθέο ξήηξεο δελ επηβάιινληαη θαη ε έθπησζε δελ επέξρεηαη αλ ν Πξνκεζεπηήο απνδείμεη φηη ε 

θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε αλψηεξε βία ή ζε ππαηηηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

ε πεξίπησζε έθπησζεο θαηαπίπηνπλ ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο 

εθηέιεζεο θαη ππνρξενχηαη ν Πξνκεζεπηήο ζε απνθαηάζηαζε θάζε δεκίαο απφ ηελ παξάβαζε γηα ηελ 

νπνία επηβιήζεθε ε έθπησζε. Γηα ηε δηαδηθαζία θήξπμεο ηνπ πξνκεζεπηή έθπησηνπ, έρνπλ αλάινγε 

εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ ΠΓ 118/07. 

 

ΑΡΘΡΟ 33. Σξόπνο πιεξσκήο - θξαηήζεηο 

1. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ κε βάζε ηα λφκηκα 

δηθαηνινγεηηθά ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ πξνζθφκηζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Π.Γ. 166/ 2003, κεηά απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο απφ 

Κιηκάθην ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη ηε κεηαθνξά ησλ ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ απφ ηνλ θνξέα 

ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο είλαη ε 

θαηάζεζε ζηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ : 

α) Σηκνινγίνπ πψιεζεο  

β) Απνδεηθηηθνχ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. 
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γ) Πξσηφθνιινπ νξηζηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ηνπ εμνπιηζκνχ, ππνγεγξακκέλν απφ ηελ εηδηθή 

επηηξνπή πνπ νξίδεηαη κε Απφθαζε Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

2. Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ, ζα παξαθξαηείηε ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 55 ηνπ Ν. 2238/94 θφξνο 

εηζνδήκαηνο. Ο Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 4013/15.09.2011 άξζξν 4 παξ. 3  κε θξάηεζε 

0,10% γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ. 

3. Σα έμνδα κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθφξησζεο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή.  

4. ε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο πξνζψπσλ άλεπ λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο, ηα παξαζηαηηθά 

εθδίδνληαη απφ θάζε έλα κέινο ηεο θνηλνπξαμίαο ή ηεο έλσζεο ρσξηζηά, αλάινγα κε ην κέξνο ηεο 

πξνκήζεηαο πνπ έρεη αλαιάβεη λα πινπνηήζεη, φπσο έρεη πεξηγξαθεί ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηεο ζρεηηθήο 

έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, θαη κε αλαθνξά ζηελ πεξηγξαθή απηή. 

5. Δίλαη δπλαηφλ γηα ιφγνπο επρέξεηαο λα πξνβιεθζεί θαη λα δεισζεί πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαηά ηε 

δηάξθεηα ζχλαςεο ηεο χκβαζεο ν νξηζκφο ελφο κέινπο ηεο ελψζεσο ή θνηλνπξαμίαο σο εθπξνζψπνπ 

(“project leader”). Ο εθπξφζσπνο απηφο ζα εθδίδεη ην ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ θαη ζα κεξηκλά γηα ηελ 

θαηαβνιή ησλ ζρεηηθψλ πνζψλ ζηα ππφινηπα κέιε θαηά ην ιφγν ζπκκεηνρήο εθάζηνπ ζην πινπνηεζέλ 

ηκήκα ηεο πξνκήζεηαο. Σν Ννζνθνκείν δελ ππέρεη θακία επζχλε γηα ηελ πξνζήθνπζα θαηαβνιή ζηα κέιε 

ηεο ελψζεσο/ θνηλνπξαμίαο θαη δελ εκπιέθεηαη ελ γέλεη θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν ζε δεηήκαηα πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο εζσηεξηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ελψζεσο/ θνηλνπξαμίαο.   

6. Ζ πιεξσκή ζα γίλεη κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ 

παξαδφζεθε, κεηά ηεv νξηζηηθή παξαιαβή απηνχ (άξζξν 35 παξ. 1α Κ.Π.Γ.) θαη ππφ ηνλ φξν φηη δελ 

ζπληξέρεη πεξίπησζε παξαιαβήο ηνπ εμνπιηζκνχ κε έθπησζε ή πεξίπησζε επηβνιήο πξνζηίκσλ ή άιισλ 

νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ εηο βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή. 

7. Ζ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο πνζνηηθήο 

θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ηνπ εμνπιηζκνχ, θαη ηελ έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ πξσηνθφιινπ. Δάλ ν 

πξνκεζεπηήο εθδψζεη ηηκνιφγην πψιεζεο – δειηίν απνζηνιήο σο ζπλνδεπηηθφ θνξνινγηθφ ζηνηρείν ηνπ 

εμνπιηζκνχ, ν ρξφλνο πιεξσκήο ππνινγίδεηαη απφ ηελ επνκέλε ηεο ζχληαμεο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο 

παξαιαβήο.  

8. ε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο πξνζψπσλ άλεπ λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο, ηα παξαζηαηηθά 

εθδίδνληαη απφ θάζε έλα κέινο ηεο θνηλνπξαμίαο ή ηεο έλσζεο ρσξηζηά, αλάινγα κε ην κέξνο ηεο 

πξνκήζεηαο πνπ έρεη αλαιάβεη λα πινπνηήζεη, φπσο έρεη πεξηγξαθεί ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηεο ζρεηηθήο 

έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, θαη κε αλαθνξά ζηελ πεξηγξαθή απηή. 

 

ΑΡΘΡΟ 34. Δθρσξήζεηο - κεηαβηβάζεηο 

Ο Πξνκεζεπηήο δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε χκβαζε ή κέξνο απηήο ή ηηο εμ απηήο 

πεγάδνπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαζψο θαη ηελ 

έγθξηζε ηεο Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο. Καη‟ εμαίξεζε ν Πξνκεζεπηήο δηθαηνχηαη λα εθρσξήζεη, 

ρσξίο έγθξηζε, ηηο απαηηήζεηο ηνπ έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ θαηαβνιή πκβαηηθνχ 

Σηκήκαηνο, κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο, ζε Σξάπεδα ηεο επηινγήο ηνπ πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ 

Διιάδα, ελεκεξψλνληαο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζχκθσλα κε ην λφκν. 

ΑΡΘΡΟ 35. Τπνρξεώζεηο αζθάιηζεο 

Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη θάζε πξφζθνξν κέηξν αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο γηα ηελ 

απνηξνπή δεκηψλ ή θζνξψλ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε δεκία ή βιάβε πξνζψπσλ, πξαγκάησλ ή 
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εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ή ηξίησλ θαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε ηέηνηαο 

βιάβεο ή δεκίαο πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνμελεζεί θαηά ή επ‟ επθαηξία ηεο εθηέιεζεο ηεο Πξνκήζεηαο απφ 

ηνλ Πξνκεζεπηή, εθ‟ φζνλ νθείιεηαη ζε πξάμε ή παξάιεηςε απηνχ. 

Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη θαη λα δηαηεξεί αζθαιηζκέλν ην πξνζσπηθφ ηνπ ζηνπο 

αξκφδηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο.  

 

ΑΡΘΡΟ 36. Δκπηζηεπηηθόηεηα 

Υσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ν Αλάδνρνο δελ απνθαιχπηεη 

εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δφζεθαλ ή πνπ ν ίδηνο αλαθάιπςε θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο 

πξνκήζεηαο, νχηε θνηλνπνηεί ζηνηρεία, έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο ησλ νπνίσλ ιακβάλεη γλψζε ζε ζρέζε κε 

ηε χκβαζε, ππνρξενχηαη δε λα κεξηκλά ψζηε ην πξνζσπηθφ ηνπ, θαη θάζε ζπλεξγαδφκελνο κε απηφλ λα 

ηεξήζεη ηελ σο άλσ ππνρξέσζε. ε πεξίπησζε αζέηεζεο απφ ηνλ Αλάδνρν ηεο σο άλσ ππνρξέσζήο ηνπ, 

ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη ηελ απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκίαο ηεο θαη ηελ παχζε 

θνηλνπνίεζεο ησλ εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ παξάιεηςή ηεο ζην κέιινλ. 

Ο Πξνκεζεπηήο δε δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δεκφζηεο δειψζεηο ζρεηηθά κε ηε πξνκήζεηα ρσξίο ηελ 

πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νχηε λα ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο αζπκβίβαζηεο 

κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη δελ δεζκεχεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, κε 

θαλέλα ηξφπν, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ηεο ζπλαίλεζε. 

 

ΑΡΘΡΟ 37. Λνηπέο ππνρξεώζεηο αλαδόρνπ 

ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, ηα Μέιε πνπ απνηεινχλ ηελ Έλσζε/ 

Κνηλνπξαμία, ζα είλαη απφ θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξνλ ππεχζπλα έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ 

εθπιήξσζε φισλ ησλ απνξξενπζψλ απφ ηε Γηαθήξπμε ππνρξεψζεψλ ηνπο. Σπρφλ πθηζηάκελεο κεηαμχ 

ηνπο ζπκθσλίεο πεξί θαηαλνκήο ησλ επζπλψλ ηνπο έρνπλ ηζρχ κφλνλ ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη ζε 

θακία πεξίπησζε δελ δχλαληαη λα πξνβιεζνχλ έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο σο ιφγνο απαιιαγήο ηνπ 

ελφο Μέινπο απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άιινπ ή ησλ άιισλ Μειψλ γηα ηελ νινθιήξσζε 

ηνπ Έξγνπ. 

ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη Έλσζε/ Κνηλνπξαμία θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο 

χκβαζεο, νπνηαδήπνηε απφ ηα Μέιε ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο, εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε 

ιφγν ή ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ηα ππφινηπα Μέιε 

ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νινθιήξσζεο ηεο χκβαζεο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο. 

ε πεξίπησζε ιχζεο, πηψρεπζεο, ή ζέζεο ζε θαζεζηψο αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο 

ελφο εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ Αλάδνρν, ε χκβαζε εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη θαη νη 

απνξξένπζεο απφ ηε χκβαζε ππνρξεψζεηο βαξχλνπλ ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηνπ Αλαδφρνπ, κφλν 

εθφζνλ απηά είλαη ζε ζέζε λα ηηο εθπιεξψζνπλ. Ζ θξίζε γηα ηε δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ή κε ησλ φξσλ 

ηεο χκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ε 

αληίζεηε πεξίπησζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε. Δπίζεο ζε πεξίπησζε 

ζπγρψλεπζεο, εμαγνξάο, κεηαβίβαζεο ηεο επηρείξεζεο θιπ. θάπνηνπ εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ 

Αλάδνρν, ε ζπλέρηζε ή φρη ηεο χκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

ε πεξίπησζε ιχζεο ή πηψρεπζεο ηνπ Αλαδφρνπ, φηαλ απηφο απνηειείηαη απφ κία εηαηξεία, ή ζέζεο ηεο 

πεξηνπζίαο απηνχ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ηφηε ε ζχκβαζε ιχεηαη απηνδίθαηα απφ ηελ εκέξα 
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επέιεπζεο ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ. ε ηέηνηα πεξίπησζε θαηαπίπηνπλ ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη 

νη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε χκβαζε. 

 

ΑΡΘΡΟ 38. Αλσηέξα βία 

Σα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, ζην 

κέηξν πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο. Χο ηέηνηα δελ ζεσξνχληαη 

γηα ηνλ Πξνκεζεπηή φζα επξίζθνληαη αληηθεηκεληθά εληφο ηνπ πεδίνπ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη 

ειέγρνπ ηνπ Πξνκεζεπηή. 

Ο Πξνκεζεπηήο, επηθαινχκελνο ππαγσγή ηεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε γεγνλφο πνπ 

εκπίπηεη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη θαη επηθαιεζζεί πξνο ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθά εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ 

ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ, πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή 

ππνρξενχηαη λα απαληήζεη εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ιήςεσο ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ Αλαδφρνπ, 

δηαθνξεηηθά κε ηελ πάξνδν άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο ηεθκαίξεηαη ε απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο. 

 

ΑΡΘΡΟ 39. Δθαξκνζηέν δίθαην 

Ζ χκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. ε πεξίπησζε δηαθνξψλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ 

εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ή εμ' αθνξκήο ηεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ν Αλάδνρνο 

θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο 

θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. Γηα θάζε δηαθνξά πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα επηιπζεί ζχκθσλα κε 

ηα παξαπάλσ νξηδφκελα, αξκφδηα ζα είλαη ηα δηθαζηήξηα. 

 

ΑΡΘΡΟ 40. Λνηπέο δηαηάμεηο 

Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ 

Γεκνζίνπ θαη ησλ θνξέσλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, φπσο 

ηζρχνπλ θάζε θνξά. 

  

 

                                                                                                   Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ 

 ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο 

 

 

 Οξθαλόο Γεώξγηνο 
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ΜΔΡΟ Β: ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 

01) ΚΛΗΒΑΝΟ ΑΣΜΟΤ 

1. Ο πξνζθεξφκελνο θιίβαλνο ζα πξέπεη λα είλαη πιήξεο, έηνηκνο πξνο ρξήζε, κε πιήξε αζθάιεηα, 

ακεηαρείξηζηνο, ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο (λα αλαθεξζεί ην έηνο πξψηεο θπθινθνξίαο ηνπ), θαη λα 

ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα εμαξηήκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε εθκεηάιιεπζε ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπ. Να δηαζέηεη εζσηεξηθφ θνξέα ζαιάκνπ θαη  θαιάζηα απνζηείξσζεο, θαιχπηνληαο 

κηα πιήξε θφξησζε ηνπ ζαιάκνπ.. 

2. Κιίβαλνο θεληξηθήο απνζηείξσζεο, ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, λα ειέγρεηαη απφ κηθξνεπεμεξγαζηή, λα 

είλαη θαηάιιεινο γηα πγξή απνζηείξσζε, ηκαηηζκνχ, ρεηξνπξγηθψλ εξγαιείσλ, ειαζηηθψλ, ζε 

ζεξκνθξαζίεο απνζηείξσζεο 134 
0
C θαη 121

0
C βαζκνχο Κειζίνπ. 

3. Ο ζάιακνο λα είλαη δηπινχ ηνηρψκαηνο κε καλδχα πίεζεο. Θάιακνο θαη καλδχαο ζα πξέπεη 

πηζηνπνηεκέλα λα έρνπλ ππνζηεί δνθηκέο ζε πδξαπιηθή πίεζε δηπιάζηα ηεο πίεζεο ιεηηνπξγίαο. 

4. Θάιακνο θαη καλδχαο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 316Ti ή AISI 316L  

ηθαλνχ πάρνπο (λα αλαθεξζεί έηζη ψζηε λα αμηνινγεζεί). 

5. Ο θιίβαλνο λα δηαζέηεη πφξηα ζπξφκελνπ ηχπνπ, ε νπνία ζα αλνηγνθιείλεη απηφκαηα. 

6. Θάιακνο θαη καλδχαο λα είλαη κνλσκέλνη κε θαηάιιειν πιηθφ (λα αλαθεξζεί) γηα  εμνηθνλφκεζε 

ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο.. 

7. Να θέξεη δχν (2) ζχξεο ζπξφκελεο (νιηζζαίλνπζεο θαζέησο), απηφκαηεο ιεηηνπξγίαο, 

θαηαζθεπαζκέλεο απφ αλνμείδσην ράιπβα ΑISI 316Ti ή AISI 316L  . Ζ θάζε ζχξα λα έρεη 

θαηάιιειε ζεξκνκφλσζε, ψζηε λα κελ ππεξβαίλεηαη ε ζεξκνθξαζία ησλ  50
ν
 C, φπσο απαηηείηαη 

απφ ΔΝ-285, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ρεηξηζηψλ. 

8. Πεξηκεηξηθά ζην άλνηγκα ηνπ ζαιάκνπ λα ππάξρεη θαηάιιειε εζνρή ε νπνία λα ππνδέρεηαη θιάληδα 

ζηεγαλνπνίεζεο ηεο, πξνσζνχκελεο κε αηκφ ή αέξα, πφξηαο. Ζ θιάληδα ζηεγαλνπνίεζεο λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλε απφ ζηιηθνλνχρν πιηθφ. 

9. Οη ζχξεο λα δηαζέηνπλ κεραληζκνχο αζθαιείαο γηα ηνλ ρξήζηε θαη ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

κεραλήκαηνο (λα αλαθεξζνχλ).. 

10. Χθέιηκνο ρψξνο ζαιάκνπ ηνπ θιηβάλνπ 400lt πεξίπνπ. 

11. Οη εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο ηνπ θιηβάλνπ λα είλαη νπσζδήπνηε θαηάιιειεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 

ζηνλ ήδε δηακνξθσκέλν ρψξν, πνπ θαίλεηαη ζηηο ζπλεκκέλεο θαηφςεηο. 

12. Ο θιίβαλνο λα δηαζέηεη αηκνγελλήηξηα ε νπνία λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ αλνμείδσην ράιπβα 

AISI 316Ti ή AISI 316L  ηθαλνχ πάρνπο (λα αλαθεξζεί έηζη ψζηε λα αμηνινγεζεί). Ζ αηκνγελλήηξηα 

λα δηαζέηεη αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ αζθάιεηαο ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο επξσπατθήο 

έλσζεο γηα δνρεία πίεζεο. 

13. Ο θιίβαλνο ζα πξέπεη λα θέξεη ειεθηξηθή αληιία πιήξσζεο ηεο αηκνγελλήηξηαο. 

14. Ζ ζηάζκε ηνπ λεξνχ ζηελ αηκνγελλήηξηα λα επηζεκαίλεηαη νπηηθά θαη λα δηαζέηεη απηφκαηε δηάηαμε 

ειέγρνπ ηεο ζηάζκεο ηνπ λεξνχ. 

15. Όιεο νη ειεθηξηθέο θαη πλεπκαηηθέο βαιβίδεο ζα πξέπεη λα είλαη πςειήο ηερλνινγίαο, θαηάιιειεο 

γηα ιεηηνπξγία ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο αηκνχ. 

16. Σν πδξαπιηθφ ζχζηεκα ηνπ θιηβάλνπ λα είλαη απνιχησο κνλσκέλν, ζχκθσλα κε ηνλ ηερληθφ θαλφλα 

ΔΝ 285, ελψ φιεο νη ζσιελψζεηο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ αλνμείδσην ράιπβα 

17. Σα πξνγξάκκαηα απνζηείξσζεο λα εθηεινχληαη κέζσ ελζσκαησκέλνπ κηθξνυπνινγηζηή. Ο θχθινο 
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ζα εθηειείηαη απφ ηνλ κηθξνυπνινγηζηή θαη ην ηέινο ζα επηζεκαίλεηαη απφ αθνπζηηθή θαη νπηηθή 

έλδεημε. 

18. Να δηαζέηεη πίλαθα ειέγρνπ κε έγρξσκε νζφλε ηχπνπ αθήο, ελζσκαησκέλν εθηππσηή, πιήθηξν 

έθηαθηεο αλάγθεο (ηχπνπ καληηαξηνχ), αλαινγηθά καλφκεηξα έλδεημεο πίεζεο. Σν κελνχ ηνπ 

θιηβάλνπ λα είλαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ηελ νζφλε ζα πξέπεη λα εκθαλίδνληαη ςεθηαθά ε πίεζε 

θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζαιάκνπ απνζηείξσζεο. 

19. Να δηαζέηεη ζχζηεκα κε ην νπνίν λα κελ επηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ θιηβάλνπ απφ κε αξκφδηα 

άηνκα (θσδηθφ ρεηξηζηή). 

20. Να εκθαλίδεη επί ηεο νζφλεο ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο θαη ηαπηφρξνλα ηηο 

ηζρχνπζεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θιηβάλνπ. 

21. Σν ζχζηεκα θελνχ λα απνηειείηαη απαξαίηεηα απφ ειεθηξνθίλεηε αληιία θελνχ πγξνχ δαθηπιίνπ, 

κε ηθαλφηεηα επίηεπμεο πςεινχ θελνχ. Να δηαζέηεη απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα ςχμεο (ζπκππθλσηή 

πδξαηκψλ) γηα κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο ηεο αληιίαο θαη ζπληφκεπζεο ηνπ ρξφλνπ ησλ 

πξνγξακκάησλ. Ζ αληιία θελνχ λα εδξάδεηαη ζε αληηθξαδαζκηθή βάζε γηα αζφξπβε ιεηηνπξγία.  

22. Έλαο πιήξεο θχθινο ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ ηηο θάζεηο: 

 Οκνγελνπνίεζε ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηηο θάζεηο πξνθελνχ θαη πξνζέξκαλζεο ηνπ πιηθνχ, 

επαλαιακβαλφκελε ηνπιάρηζηνλ ηξεηο θνξέο. 

 Απνζηείξσζε, κε ρξφλν απνζηείξσζεο αλάινγν κε ηα πξνο απνζηείξσζε πιηθά θαη ηελ 

ζεξκνθξαζία απνζηείξσζεο. 

 Ξήξαλζε θαη απνθαηάζηαζε. Ζ μήξαλζε λα επηηπγράλεηαη κέζσ αληιίαο θελνχ θαη ε 

απνθαηάζηαζε ηεο αηκνζθαηξηθήο πίεζεο κέζσ εηδηθνχ αληηκηθξνβηαθνχ θίιηξνπ. 

23. Ο θιίβαλνο κέζσ ηνπ κηθξνυπνινγηζηή λα δηαζέηεη πξνηνπνζεηεκέλα θαη πηζηνπνηεκέλα 

πξνγξάκκαηα απφ ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο πνπ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ζε απνζηείξσζε 

ζπζθεπαζκέλσλ εξγαιείσλ θαη πνξψδνπο πιηθνχ (ηκαηηζκνχ, πθαζκάησλ) ζηνπο 134
ν
C, 

ζεξκνεπαίζζεησλ πιηθψλ (γαληηψλ, ειαζηηθψλ θιπ.) ζηνπο 121
ν
 C θαη «ζπνγγψδνπο 

εγθεθαινπάζεηαο» (Creutzfeld-Jacob Disease [CJD]) – θχθινο PRION ζηνπο 134
ν
 C. 

24. Να δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα πξνγξάκκαηα ειέγρνπ δνθηκήο θελνχ θαη Bowie disk test. 

25. Ο θιίβαλνο λα δηαζέηεη δηαηάμεηο απηνπξνζηαζίαο φπσο π.ρ. φηαλ δελ ππάξρεη λεξφ ζην δίθηπν (λα 

αλαθεξζνχλ θαη πεξηγξαθνχλ αλαιπηηθά). 

26. Ο θιίβαλνο λα δηαζέηεη θαηαγξαθηθφ, ην νπνίν λα θαηαγξάθεη ππφ κνξθή ζπλάξηεζεο ηνπ ρξφλνπ 

ηελ ζεξκνθξαζία θαη ηελ πίεζε ηνπ ζαιάκνπ. Σαπηφρξνλα λα θαηαγξάθεη ηελ εκεξνκελία θαη ηελ 

ψξα έλαξμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Να θαηαγξάθνληαη επίζεο θαη φιεο νη ελδείμεηο δπζιεηηνπξγίαο. 

27. Ο θιίβαλνο λα δηαζέηεη θσδηθφ πξφζβαζεο γηα ηερληθνχο, κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα επηηξέπεηαη ε αιιαγή 

παξακέηξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ν έιεγρνο ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ θιηβάλνπ θαζψο θαη ε πξνζζήθε 

λέσλ πξνγξακκάησλ. 

28. Να δηαζέηεη ππνδνρέο γηα ζχλδεζε ειεγθηψλ πίεζεο θαη αηζζεηεξίσλ ζεξκνθξαζίαο γηα ηηο εξγαζίεο 

επηθχξσζεο (validation) ηνπ θιηβάλνπ. 

29. Να δίλεη (ζηελ νζφλε) πιεξνθνξίεο ηερληθήο θχζεο φπσο π.ρ. γηα ηελ αλάγθε ζπληήξεζεο θιπ. 

30. Να ζπλνδεχεηαη απφ ζχζηεκα θφξησζεο ηνπ θιηβάλνπ, ηέηνην πνπ ζα ζπλεξγάδεηαη πιήξσο κε ην 

ζάιακν ηνπ θιηβάλνπ πνπ ζα πξνζθεξζεί θαη ζα απνηειείηαη απφ: 

  δχν (2) ηξνρήιαηα θφξησζεο (έλα γηα θφξησζε θη έλα γηα εθθφξησζε) απμνκεησκέλνπ χςνπο. 

 θνξέα θφξησζεο (ξαθηέξα δπν επηπέδσλ) 

 θαιάζηα θφξησζεο γηα κία πιήξε θφξησζε ησλ θιηβάλνπ (λα θαιχπηεηαη πιήξσο ε 

ρσξεηηθφηεηα ηνπ ζαιάκνπ 
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31. Θα αμηνινγεζεί ζεηηθά ε ζχλδεζε ηνπ λένπ θιηβάλνπ κε Ζ/Τ θαη ινγηζκηθφ γηα ηελ αξρεηνζέηεζε 

ησλ δεδνκέλσλ. 

32. Να πξνζθεξζνχλ κε ρσξηζηή ηηκή ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά σο θαη επηινγή είδε, ψζηε ην 

Ννζνθνκείν λα πξνκεζεπηεί ζχκθσλα κε ηνλ δηαηηζέκελν πξνυπνινγηζκφ. 

33. Ο πξνκεζεπηήο ζα πξνζθνκίζεη ζηνλ δηαγσληζκφ απνδεηθηηθά ζηνηρεία φηη έρεη εκπεηξία ζηελ 

επηθχξσζε θνξηίνπ θαηά ΔΝ-ISO 17665 ή αλ έρεη ζπκβιεζεί κε άιιε εηαηξία φηη ν ζπκβαιιφκελνο 

έρεη ηέηνηα εκπεηξία θαζψο θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή φηη ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο ελ 

ιφγσ κεηξήζεηο θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ θιηβάλνπ θαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά θαηά ηνλ ρξφλν ηεο 

εγγχεζεο. 

34. Σν πξνζθεξφκελν είδνο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ην Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο (Operation Manual) 

ζηα ειιεληθά θαη ην Δγρεηξίδην πληήξεζεο (Service Manual, part list) ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη φινπο 

ηνπο θσδηθνχο πξφζβαζεο ζε φια ηα κελνχ. 

36.Να ππνβιεζνχλ καδί κε ηελ πξνζθνξά πηζηνπνηεηηθά ηεο λφκηκεο θπθινθνξίαο ηνπ πξνο πξνκήζεηα 

είδνπο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θνηλνηηθέο Οδεγίεο γηα ηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα (Καηά 

πεξίπησζε, φπσο απαηηείηαη, πηζηνπνηεηηθά ζήκαλζεο CE, δειψζεηο ζπκκφξθσζεο, πηζηνπνηεηηθά 

εγγξαθήο ζηα κεηξψα ηεο Αξκφδηαο Αξρήο θιπ). Άπαληα ηα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά ζα είλαη 

πξσηφηππα ή λνκίκσο επηθπξσκέλα αληίγξαθα. 

 

02) ΤΣΖΜΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΝΔΡΟΤ  Μ.Σ.Ν. 

Ζ Μνλάδα Δπεμεξγαζίαο Νεξνχ πνπ ιεηηνπξγεί ζην λνζνθνκείν είλαη ηνπ νίθνπ KOSMED Ηηαιίαο θαη 

κνληέιν K/RO F1414. 

Πεξηιακβάλεη: 

Α. πξνεπεμεξγαζία: ρισξίσζε - πξνθίιηξαλζε - απνζθιήξπλζε - απνρισξίσζε- απνκάθξπλζε 

νξγαληθψλ νπζηψλ - απνρισξίσζε αζθαιείαο-κηθξνθίιηξαλζε θαη απνηειείηαη απφ : 1) Μηα αληιία 

ρισξίσζεο κνληέιν K/DOS-2 κε δεμακελή ρισξίνπ 100 ιίηξσλ. 2) Σξία θίιηξα θχζηγγνο παξάιιεια 

ηχπνπ K/CART-F20.  3) Γηπιφ απηφκαην απνζθιεξπληή κε ξεηίλεο αληαιιαγήο ηφλησλ ηχπνπ K/SOFT-

A100. 4) Δλα απηφκαην θίιηξν άλζξαθνο ηχπνπ K/FIL-C100. 5) Σξία θίιηξα θχζηγγνο K/CART-C κε 

ελεξγφ άλζξαθα παξάιιεια. 6) Σξία θίιηξα θχζηγγνο K/CART-F5 ζσκαηηδίσλ δηαηνκήο 5 micron 

παξάιιεια. 

Β. Αληίζηξνθε φζκσζε πνπ απνηειείηαη απφ : πζθεπή αληίζηξνθεο φζκσζεο δηπιή ηχπνπ K/RO-

DUAL-1414 κε κεκβξάλεο FILMTEC TW-4641. 

Γ.:Ζιεθηξηθφ πίλαθα ειέγρνπ κε ηκήκα ηζρχνο θαη εληνιψλ. Απνηειείηαη απφ: Μία ζπζθεπή ειέγρνπ θαη 

παξαθνινχζεζεο  ηχπνπ K/Q-C. 

Ζ Μνλάδα Δπεμεξγαζίαο Νεξνχ πνπ ιεηηνπξγεί ζην λνζνθνκείν γηα ηελ ηξνθνδνζία ησλ κεραλεκάησλ 

αηκνθάζαξζεο ηεο Μνλάδαο Σερλεηνχ Νεθξνχ έρεη παξαγσγή 500-700 ιίηξα ηελ ψξα. 

1. Εεηείηαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ ηεζζάξσλ (4) κεκβξαλώλ αληίζηξνθεο όζκσζεο  κε λέεο 

ηύπνπ TW 30HP4641 κε δπλαηόηεηα παξαγσγήο  ζηα 1000-1200 ιίηξα ηελ ώξα αλ 

ηξνθνδνηεζνύλ κε αληιίεο ηνπ ζπζηήκαηνο αληίζηξνθεο όζκσζεο  ελδεηθηηθνύ ηύπνπ CRN-

3-25 GRUNDFOS νη νπνίεο λα πξνζθεξζνύλ θαη’ επηινγή. 

2. Εεηείηε λα γίλεη απνιύκαλζε κε ππεξνμπθό νμύ κε ηελ δνζνινγία πνπ πξνβιέπεη ν 

θαηαζθεπαζηήο. 

3. Ζ εξγαζία λα γίλεη ζαββαηνθύξηαθν θαη λα παξαδνζεί πξνο ρξήζε ρσξίο ιεηηνπξγηθά 

πξνβιήκαηα ηεο ΜΣΝ. 

Να απνδεηθλχεηαη ε εκπεηξία ηεο εηαηξείαο ζηα παξαπάλσ ζπζηήκαηα. 

Να θαηαηεζεί απαξαηηήησο CE  θαη λα ππάξρεη πηζηνπνίεζε θαηά ΗSΟ ηφζν γηα ηνλ θαηαζθεπαζηήο φζν 

θαη ηνλ πξνκεζεπηή (αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά λα θαηαηεζνχλ). 
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03) ΦΤΥΟΜΔΝΖ ΦΤΓΟΚΔΝΣΡΟ ΑΚΧΝ ΑΗΜΑΣΟ 

1. Να είλαη ςπρφκελε, επηδαπέδηα,  κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο, ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο(λα αλαθεξζεί ην 

έηνο πξψηεο θπθινθνξίαο), λα ειέγρεηαη απφ κηθξνυπνινγηζηή γηα ηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο. 

2. Να έρεη ρσξεηηθφηεηα 9,6 ιίηξσλ (12x800 ml) πεξίπνπ. 

3. Να αλαπηχζζεη κέγηζηε ηαρχηεηα ηνπιάρηζηνλ 4.200 RPM ή 6.000 XG, αλαιφγσο θεθαιήο. 

4. Να έρεη απηφκαηεο ςεθηαθέο ελδείμεηο, πξνγξακκαηηδφκελεο. Να επηδέρεηαη επηινγή ηαρχηεηαο, 

ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο, ζεξκνθξαζίαο, ζηξνθψλ ή G, πξνγξάκκαηνο επηηάρπλζεο-επηβξάδπλζεο. 

5. Να έρεη πεξηνρή ζεξκνθξαζίαο απφ -19νC έσο +40νC.  Ρχζκηζε ζε βήκαηα ηνπ 1νC.  Ηζρπξφ 

ςπθηηθφ ζχζηεκα ηνπιάρηζηνλ 1,80 ΚW. Διάρηζηε ζεξκνθξαζία ζην κέγηζην ησλ ζηξνθψλ -5 νC 

ηνπιάρηζηνλ. 

6. Να έρεη ην δπλαηφ κηθξφηεξε θαηαλάισζε γηα απνθπγή ππεξθφξησζεο δηθηχνπ, θαηά πξνηίκεζε 

ιηγφηεξν απφ 5 KW. 

7. Να έρεη επηινγή απφ απηφκαηα πξνγξάκκαηα επηηάρπλζεο θαη επηβξάδπλζεο. 

8. Να έρεη αληρλεπηή ηζνδπγηζκέλσλ δεηγκάησλ. Αλνρή θαη πξνεηδνπνίεζε κε ηζνδπγίζεσο. 

9. Να έρεη ζχζηεκα αζθαιείαο, πνπ δελ επηηξέπεη ηε ιεηηνπξγία ηεο θπγνθέληξνπ κε αλνηθηφ θάιπκκα, 

νχηε ην άλνηγκα ηνπ θαπαθηνχ θαηά ηε ιεηηνπξγία. Να δηαζέηεη θαπάθη θαη ε θεθαιή, ζπκπιεξσκαηηθφ 

ηνπ εμσηεξηθνχ ψζηε λα απνκνλψλεη ην ρψξν θπγνθέληξεζεο απφ ηνλ εμσηεξηθφ ρψξν ηνπ θάδνπ. 

10. Αζφξπβε ιεηηνπξγία 

11.  Θα εθηηκεζεί ε δπλαηφηεηα επηινγήο θαηά ηε παξαγγειία γηα κνλνθαζηθφ ή ηξηθαζηθφ ξεχκα 

αλάινγα κε ην ρψξν εγθαηάζηαζεο. 

12. Φσηεηλέο ςεθηαθέο ελδείμεηο (LED) κε απηφκαηε πξνεπηινγή ησλ παξακέηξσλ: 

- Σξφπνο επηηάρπλζεο 

- Σαρχηεηα θαη RCF 

- Υξφλνο: έσο 99 ψξεο 

- Θεξκνθξαζία: -19νC έσο +40νC 

- Σξφπνο επηβξάδπλζεο 

- Κσδηθφο πξνγξάκκαηνο 

- Έιεγρνο ππεξζέξκαλζεο ΓΣ 

13. Πξνγξακκαηηζκφο θαζπζηέξεζεο θπγνθέληξεζεο έσο 99 ψξεο. 

14. χζηεκα ελδείμεσο θαη δηαθφπηεο ιεηηνπξγίαο ζε πεξίπησζε ππέξβαζεο επηιεγφκελεο 

ζεξκνθξαζίαο θαη ηαρχηεηαο ιεηηνπξγίαο. 

15. Σειεπηαίαο ηερλνινγίαο, ρσξίο ςήθηξεο. 

16. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ αλνμείδσην ράιπβα, κε ηζνδπγηζκέλν ραιχβδηλν θάιπκκα.  

17. Να ζπλνδεχεηαη απφ νξηδφληηα θεθαιή κε θαπάθη 6 ππνδνρέο γηα 12 αζθνχο αίκαηνο ζπλνιηθά, 

κέγηζηνπ φγθνπ 800 ml έθαζηνο. Μέγηζηε ηαρχηεηα: 4.200 RPM, ελψ ζα εθηηκεζεί ε ηθαλφηεηα 

ζεκαληηθήο  κείσζεο ηεο   ζεξκνθξαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θπγνθέληξεζεο. 

18. Δπηινγή απφ 30 ηνπιάρηζηνλ δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα. 
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19. Να αλαθεξζνχλ ηα επηπιένλ ησλ απαηηνχκελσλ πξνδηαγξαθψλ ηερληθά ραξαθηεξίζηεθα γηα λα 

αμηνινγεζνχλ. 

20. Σν πξνζθεξφκελν είδνο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ην Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο (Operation Manual) 

ζηα ειιεληθά, ην Δγρεηξίδην πληήξεζεο (Service Manual, part list) ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη φινπο ηνπο 

θσδηθνχο πξφζβαζεο ζε φια ηα κελνχ. 

21. Να ππνβιεζνχλ καδί κε ηελ πξνζθνξά πηζηνπνηεηηθά ηεο λφκηκεο θπθινθνξίαο ηνπ πξνο πξνκήζεηα 

είδνπο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θνηλνηηθέο Οδεγίεο γηα ηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα (Καηά 

πεξίπησζε, φπσο απαηηείηαη, πηζηνπνηεηηθά ζήκαλζεο CE, δειψζεηο ζπκκφξθσζεο, πηζηνπνηεηηθά 

εγγξαθήο ζηα κεηξψα ηεο Αξκφδηαο Αξρήο θιπ). Άπαληα ηα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά ζα είλαη πξσηφηππα ή 

λνκίκσο επηθπξσκέλα αληίγξαθα. 

 

04) ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ ΚΑΡΔΚΛΑ ΧΡΛ 

1. Σν έδξαλν λα είλαη πιήξεο, θαηλνχξγην, ακεηαρείξηζην θαη λα πεξηιακβάλεη φια ηα εμαξηήκαηα 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ δηελέξγεηα πιήξνπο εμέηαζεο. 

2. Να είλαη ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, θαηάιιειε γηα ΧΡΛ εμεηάζεηο. Να είλαη πςειήο πνηφηεηαο, 

βαξηάο θαηαζθεπήο θαη λα  κελ είλαη απαξαίηεην λα βηδσζεί κφληκα ζην πάησκα. 

3. Ζ βάζε ηεο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεη ηελ κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα ζε 

νπνηαδήπνηε ζέζε θαη αλ βξίζθεηαη ε εμεηαζηηθή θαξέθια. Ο ζθειεηφο φιεο ηεο εμεηαζηηθήο θαξέθιαο λα 

είλαη ηδηαίηεξα αλζεθηηθφο ψζηε λα αληέρεη κεγάιεο θαηαπνλήζεηο αλ ρξεηαζζεί. 

4. Ζ επηθάλεηα θαηάθιηζεο λα θαιχπηεηαη απφ δεξκαηίλε εηδηθήο θαηαζθεπήο πνπ  λα αληέρεη ζηα 

ρεκηθά θαζαξηζηηθά θαη απνιπκαληηθά, ππναιιεξγηθή θαη λα εμαζθαιίδεη άλεηε θαη αζθαιή ζηήξημε ηνπ 

αζζελή ( λα αλαθεξζνχλ θαη λα απνδεηθλχνληαη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθψλ ηεο επηθάλεηαο θαη 

ηνπ ζθειεηνχ πξνο αμηνιφγεζε). 

5. Σα πιηθφ ηεο επηθάλεηαο λα επηηξέπεη απιφ θαη γξήγνξν θαζαξηζκφ θαη λα επηδέρεηαη ηηο πιένλ 

ζχγρξνλεο κεζφδνπο απνιχκαλζεο. 

6. Ζ επηθάλεηα ζηήξημεο ηεο αζζελνχο λα δηαηξείηαη ζε ηκήκα πιάηεο, ηκήκα ιεθάλεο θαη ηκήκα 

πνδηψλ θαη λα δηαζθαιίδεη άλεηε ηνπνζέηεζε ηεο αζζελνχο θαη ηε κέγηζηε ειεπζεξία θηλήζεσλ. 

7. Να είλαη ειεθηξηθήο ιεηηνπξγίαο θαη λα  εθηειεί ηηο παξαθάησ θηλήζεηο ειεθηξηθά: 

-Ρχζκηζε χςνπο ηνπιάρηζηνλ γηα 20 cm . 

-Κίλεζε ηκήκαηνο πιάηεο ηνπιάρηζην 0 σο 90º  

8. Οη ξπζκίζεηο λα πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ πνδνδηαθφπηε ή κε δηαθφπηε πνπ ζα βξίζθεηαη πάλσ 

ζην ζψκα ηεο βάζεο.  Έλα απφ ηα παξαπάλσ λα  πεξηιακβάλεηαη νπσζδήπνηε  ζηελ πξνζθνξά. 

9. Να θάλεη θίλεζε trendeleburg.  

10. Να κπνξεί λα θάλεη πιήξε πεξηζηξνθή 360
ν
 θαη λα έρεη θξέλν ζηαζεξνπνίεζεο.  

11. Να έρεη ηελ δπλαηφηεηα νξηδνληηνπνίεζεο ηεο επηθάλεηάο ηεο, φηαλ ε εμέηαζε ην απαηηεί. 

12. Να είλαη θαηάιιειν θαη γηα λπζηαγκνγξαθία. Να δηαζέηεη έλδεημε γηα ηηο 30
ν
 

13. Σν πξνζθέθαιν λα είλαη απνζπψκελν, ξπζκηδφκελν σο πξνο ην χςνο ψζηε ν ΧΡΛ Ηαηξφο λα 

ηνπνζεηεί ην θεθάιη ηνπ αζζελνχο θαηάιιεια γηα θάζε εμέηαζε κχηεο, ιάξπγγα, απηηνχ. 

14. Να θέξεη βξαρίνλεο (arm rest).   
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15. Να πξνζθεξζνχλ πξνο επηινγή φια ηα εμαξηήκαηα πνπ κπνξνχλ λα ζπλνδεχζνπλ ηελ εμεηαζηηθή 

θαξέθια. 

16.  Να αλαθεξζνχλ πηζαλά πεξαηηέξσ πιενλεθηήκαηα. 

17. Σν πξνζθεξφκελν είδνο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ην Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο (Operation 

Manual) ζηα ειιεληθά θαη ην Δγρεηξίδην πληήξεζεο (Service Manual, part list) ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

Να ππνβιεζνχλ καδί κε ηελ πξνζθνξά πηζηνπνηεηηθά ηεο λφκηκεο θπθινθνξίαο ηνπ πξνο πξνκήζεηα 

είδνπο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θνηλνηηθέο Οδεγίεο γηα ηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα (Καηά 

πεξίπησζε, φπσο απαηηείηαη, πηζηνπνηεηηθά ζήκαλζεο CE. 

 

                                                                                         

5) ΠΛΖΡΔ ΔΣ ΑΜΤΓΓΑΛΔΚΣΟΜΖ – ΑΓΔΝΟΣΟΜΖ 

Σν ζεη λα απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ εξγαιεία: 

- RUSSELL-DAVIS γισζζνπίεζηξν, κέγεζνο 1. 

- ίδην, κέγεζνο 2. 

- ίδην, κέγεζνο 3. 

- ίδην, κέγεζνο 4. 

- Μεηαιιηθφ θππειιάθη, 60 ccm. 

- DAVIS-MEYER ζηνκαηνδηαζηνιέαο. 

- McIVOR ζηνκαηνδηαζηνιέαο. 

- BRUNINGS βξφγρνο ακπγδαιψλ. 

- χξκα γηα ηνλ βξφγρν 753500 (ζπζθεπαζία 100 ηεκ.). 

- BLOHMKE ιαβίδα. 

- COLVER ιαβίδα. 

- GOOD ςαιίδη. 

- YANKAUER αλαξξφθεζε. 

- HENKE απνιηλσηήο, πιάηνπο 11,5 ρηι.. 

- SCHNIDT ιαβίδα αξηεξηψλ, θπξηή. 

- MIKULICZ ιαβίδα αξηεξηψλ, θπξηή. 

- Ρνπρνιαβίδα νδνλησηή, κήθνπο 20 εθ.. 

- Λαβίδα ηζηψλ, δφληηα 2  3 νδφλησλ, κήθνπο 20 εθ.. 

- ROEDER εθαξκνζηήο loop, model E. 

- Catgut loop γηα ην 757700, (ζπζθ.12 ηεκ.) 

- BECKMANN θηνπξέηα αδέλσλ, επζεία, κέγεζνο 0. 

- ίδηα, κέγεζνο 1. 
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- ίδηα, κέγεζνο 2. 

- ίδηα, κέγεζνο 3. 

- ίδηα, κέγεζνο 4. 

- NAGER απνθνιιεηήξαο. 

- JURACZ ιαβίδα αδέλσλ, αηρκεξή. 

- Βεινλνθάηνρν, tungsten carbide, κήθνπο 18 εθ.. 

 

Να ππνβιεζνχλ καδί κε ηελ πξνζθνξά πηζηνπνηεηηθά ηεο λφκηκεο θπθινθνξίαο ηνπ πξνο πξνκήζεηα 

είδνπο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θνηλνηηθέο Οδεγίεο γηα ηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα (Καηά 

πεξίπησζε, φπσο απαηηείηαη, πηζηνπνηεηηθά ζήκαλζεο CE, δειψζεηο ζπκκφξθσζεο, πηζηνπνηεηηθά 

εγγξαθήο ζηα κεηξψα ηεο Αξκφδηαο Αξρήο θιπ). Άπαληα ηα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά ζα είλαη πξσηφηππα ή 

λνκίκσο επηθπξσκέλα αληίγξαθα. 

 

 

6) ΠΛΖΡΔ ΔΣ ΡΗΝΗΚΟΤ ΓΗΑΦΡΑΓΜΑΣΟ 

Σν ζεη λα απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ εξγαιεία: 

- HARTMANN ξηλνζθφπην, 13 εθ.. 

- COTTLE ξηλνζθφπην, 55 ρηι.. 

- KILLIAN-STRUYCKEN ξηλνζθφπην, 55 ρηι.. 

- ίδην, 75 ρηι.. 

- ίδην, 90 ρηι.. 

- COTTLE ςαιίδη, θεθακκέλν, κήθνπο 10,5 εθ.. 

- Φαιίδη, ιεπηφ, θεθακκέλν, κήθνπο 10 εθ.. 

- JOSEPH ςαιίδη, θεθακκέλν, κήθνπο 14 εθ.. 

- WALTER ςαιίδη, γσληψδεο, κήθνπο 10 εθ.. 

- BLAKESLEY ιαβίδα εζκνεηδψλ, κέγεζνο 1. 

- ίδηα, κέγεζνο 3. 

- TAKAHASHI ιαβίδα εζκνεηδψλ. 

- HEYMANN ςαιίδη ξηλφο, κεζαίν κέγεζνο. 

- BLAKESLEY-WILDE ιαβίδα εζκνεηδψλ, θεθακκέλε πξνο ηα επάλσ, κέγεζνο 2. 

- LUBET-BARBON ιαβίδα γάδαο. 

- FERGUSON αλαξξφθεζε, 9 Fr.. 

- Λαβίδα δηαζεξκίαο, ηξηγσληθή. 

- BRUNINGS γισζζνπίεζηξν. 
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- COTTLE ζχλζιηςεο νζηψλ. 

- ADSON ιαβίδα ηζηψλ. 

- Λαβίδα ηζηψλ, 7  8 νδφλησλ, κήθνπο 11 εθ.. 

- Λαβίδα γάδαο, ιεπηή, κήθνπο 10 εθ.. 

- ίδηα, 1  2 νδφλησλ. 

- JANSEN ιαβίδα γάδαο, κήθνπο 16 εθ.. 

- COTTLE ιαβίδα, bayonet. 

- Βακβαθνθφξνο, νδνλησηφο, κήθνπο 15 εθ.. (2 ηεκάρηα) 

- Μαραηξίδην ξηλφο, θεθακκέλν. 

- COTTLE καραηξίδην ξηλφο, ζηξνγγπιφ. 

- COTTLE απνθνιιεηήξαο. 

- McKENTY απνθνιιεηήξαο, 4 ρηι.. 

- Απνθνιιεηήξαο. 

- COTTLE ζθπξί, κεηαιιηθφ. 

- COTTLE νζηενηφκνο, επίπεδνο, πιάηνπο 4 ρηι.. 

- ίδηνο, πιάηνπο 7 ρηι.. 

- Απνθνιιεηήξαο κε αλαξξφθεζε, ηχπνπ ζηεηιενχ. 

- COTTLE απνθνιιεηήξαο, κε δηπιφ άθξν. 

- MASING απνθνιιεηήξαο, κε δηπιφ άθξν. 

- Βεινλνθάηνρν, ιεπηφ, κήθνπο 17 εθ.. 

- Βεινλνθάηνρν, tungsten carbine. 

- Φαιίδη, θεθακκέλν, κήθνπο 14,5 εθ., αηρκεξφ/αηξαπκαηηθφ. 

- BACKHAUS ξνπρνιαβίδα, κήθνπο 11 εθ.. (6 ηεκάρηα) 

- KRAUSE βξφγρνο ξηλφο. 

- χξκα γηα ηνλ βξφγρν 440000 (ζπζθεπαζία 25 ηεκ.). 

- Μεηαιιηθφ θππειιάθη, 100 ccm. (2 ηεκάρηα) 

 

Να ππνβιεζνχλ καδί κε ηελ πξνζθνξά πηζηνπνηεηηθά ηεο λφκηκεο θπθινθνξίαο ηνπ πξνο πξνκήζεηα 

είδνπο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θνηλνηηθέο Οδεγίεο γηα ηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα (Καηά 

πεξίπησζε, φπσο απαηηείηαη, πηζηνπνηεηηθά ζήκαλζεο CE, δειψζεηο ζπκκφξθσζεο, πηζηνπνηεηηθά 

εγγξαθήο ζηα κεηξψα ηεο Αξκφδηαο Αξρήο θιπ). Άπαληα ηα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά ζα είλαη πξσηφηππα ή 

λνκίκσο επηθπξσκέλα αληίγξαθα 

 

 

ΑΔΑ: 7ΨΔΟ4690ΒΥ-ΡΦΤ



ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ  
ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΚΑΣΟΡΙΑ 

           
                                                                              Εςπωπαϊκή Ένωζη 

                                                                                                                                      Εςπωπαϊκό Ταμείο    
                                                                                                                                Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ     

Σελίδα 56 από 89 
 
 

 

7) ΠΛΤΝΣΖΡΗΟ  ΣΤΠΣΖΡΗΟ 

1. Να είλαη θαηλνχξγην θαη ζχγρξνλν. 

2. Να έρεη ρσξεηηθφηεηα ηνπιάρηζηνλ 24 θηιψλ. 

3. Να έρεη φγθν ηχκπαλνπ ηνπιάρηζηνλ 240 ιίηξα. 

4. Να κελ είλαη ηχπνπ βαξέιαο. 

5. Οη ζηξνθέο ζηπςίκαηνο λα είλαη πεξηζζφηεξεο απφ 500/ min. 

6. Να έρεη ηνπιάρηζηνλ 5 πξνγξάκκαηα πιχζεο. 

7. Να έρεη ςεθηαθέο ελδείμεηο. 

8. Να έρεη ελδείμεηο ξνήο πξνγξάκκαηνο. 

9. Να έρεη έλδεημε ζηάζκεο λεξνχ. 

10. Να έρεη έλδεημε Θεξκνθξαζίαο. 

11. Να έρεη αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο (ζηάζκεο λεξνχ, ζεξκνθξαζίαο θιπ.). 

12. Να έρεη είζνδν θξχνπ λεξνχ θαη δεζηνχ λεξνχ 60
ν
 C. 

13. Σα εζσηεξηθά κέξε λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ εηδηθφ αλνμείδσην αηζάιη. 

14. Σν εμσηεξηθφ θέιπθνο λα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα.  

15. Να έρεη ζέζεηο γηα ην απνξξππαληηθφ.  

16. Να έρεη ζχζηεκα απφζβεζεο θξαδαζκψλ. 

17. Οη εδξάζεηο ησλ πεξηζηξεθφκελσλ κεξψλ ηνπ πιπληεξίνπ λα είλαη κε ξνπιεκάλ.    

18. Να έρεη δνρείν θίιηξνπ ρλνπδηψλ. 

19. Να δνπιεχεη κε 380 V 50-60 HZ, ε ηζρχο ησλ αληηζηάζεσλ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 10 KW. 

20. Να είλαη ζχκθσλν κε CE ή άιια πξφηππα θαηαζθεπήο – αζθάιεηαο. 

21. Ο πξνκεζεπηήο λα παξέρεη αληαιιαθηηθά γηα 10 έηε.  

22. Να έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα 2 έηε.   

23. Να δεισζεί ζε πνην κέξνο δηαηίζεηαη ηερληθή ππνζηήξημε.    

 

8) ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΚΟΤΕΗΝΑ ΜΔ ΦΟΤΡΝΟ 

  Ζιεθηξηθή θνπδίλα δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 800Υ900Υ850 mm (ΜΒΤ), κε ηέζζεξηο εζηίεο 300Υ300  mm 

θαη θνχξλν δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 540Υ700Υ300 mm, ρσξεηηθφηεηαο έσο 3 ηαςηψλ. Οη εζηίεο ζα είλαη 

καληεκέληεο θαη ε ειεθηξηθή θνπδίλα ζα είλαη inox, εμσηεξηθά αιιά θαη εληφο ηνπ θνχξλνπ. Θα έρεη ηα 

ρεηξηζηήξηα εκπξφο θαη εξγνλνκηθή ιαβή γηα ην άλνηγκα ηνπ θνχξλνπ. Οη εζηίεο ζα έρνπλ ηζρχ 3 Kw, 

έθαζηε θαη ν θνχξλνο 5 Kw. Ζ θαηαζθεπή ζα είλαη γηα βαξηά επαγγεικαηηθή ρξήζε. 

 

9) ΣΔΓΝΧΣΖΡΗΟ ΡΟΤΥΧΝ 

1. Να είλαη θαηλνχξγην θαη ζχγρξνλν. 
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2. Να έρεη ρσξεηηθφηεηα πεξίπνπ 32 θηιψλ πγξνχ ηκαηηζκνχ. 

3. Να έρεη εκπξφζζηα ζχξα, ην άλνηγκα ηεο νπνίαο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 50 cm.  

4. Να έρεη φγθν ηχκπαλνπ ηνπιάρηζηνλ 270 ιίηξα. 

5. Να κελ είλαη ηχπνπ βαξέιαο. 

6. Να έρεη ςεθηαθέο ελδείμεηο. 

7. Να έρεη ελδείμεηο ξνήο πξνγξάκκαηνο. 

8. Να έρεη έλδεημε Θεξκνθξαζίαο. 

9. Να έρεη αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο (παξνρήο αέξα, θιείζηκν πφξηαο, ζεξκνθξαζίαο θιπ.). 

10. Σα εζσηεξηθά κέξε λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ εηδηθφ αλνμείδσην αηζάιη. 

11. Οη εδξάζεηο ησλ πεξηζηξεθφκελσλ κεξψλ ηνπ ζηεγλσηεξίνπ λα είλαη κε ξνπιεκάλ.    

12. Να έρεη δνρείν θίιηξνπ ρλνπδηψλ, κε εχθνια θαζαξηδφκελα  θίιηξα. 

13. Να δνπιεχεη κε 380 V  50-60 HZ, ε ηζρχο ησλ αληηζηάζεσλ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 24 KW. 

14. Να είλαη ζχκθσλν κε CE ή άιια πξφηππα θαηαζθεπήο – αζθάιεηαο. 

15. Ο πξνκεζεπηήο λα παξέρεη αληαιιαθηηθά γηα 10 έηε.  

16. Να έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα 2 έηε.   

17. Να δεισζεί ζε πνην κέξνο δηαηίζεηαη ηερληθή ππνζηήξημε.  

 

Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΤΝΣΑΞΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΧΝ – ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΧΝ ΔΗΓΧΝ ΠΟΤ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ 

ΣΑ ΔΡΓΑ  ΠΡΟ ΔΝΣΑΞΖ  ΣΟ ΔΠΑ 2007 – 2013 

Δξγν «Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ θαη Ξελνδνρεηαθνχ Δμνπιηζκνχ Γ.Ν. Καζηνξηάο» 

 

1. ΣΟΤΜΠΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΠΔ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ – ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 

ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟ ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΟΤ 

 

2. ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟ ΠΔ ΥΖΜΗΚΧΝ - ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 

ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟ ΣΜΖΜΑΣΟ ΒΗΟΗΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 

 

3. ΜΖΛΗΟ ΠΑΥΑΛΖ ΣΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ 

ΤΠΑΛΛΖΛΟ ΣΟ ΣΜΖΜΑΣΟ ΒΗΟΗΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ Γ.Ν 
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ΜΔΡΟ Γ: ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

ΑΡΘΡΟ 1. Αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο 

1.1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξεψλεηαη λα εθηειέζεη πιήξσο ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ κεραλήκαηνο θαη λα ην 

παξαδψζεη ζε ιεηηνπξγία, κε δηθφ ηνπ εηδηθεπκέλν θαη αζθαιηζκέλν πξνζσπηθφ θαη δηθή ηνπ 

νινθιεξσηηθά επζχλε, ζχκθσλα κε ηνπο ηερληθνχο & επηζηεκνληθνχο θαλφλεο, ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ 

ειιεληθνχ θξάηνπο, κε ηηο νδεγίεο θαη ηα ζρέδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ θαη ηέινο ηηο νδεγίεο ησλ 

αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ηνπ θνξέα, ζην ρψξν πνπ δηαζέηεη. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη 

απνδεδεηγκέλα ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ζηα δηθαηνινγεηηθά ηεο πξνζθνξάο, 

ην δε Ννζνθνκείν νθείιεη λα ειέγμεη ηε ζρεηηθή ζπκκφξθσζε, ψζηε λα δηαζθαιηζζνχλ ηα ζπκθέξνληα 

ηνπ Γεκνζίνπ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαη δεζκεχεηαη γηα ηα είδε κε α/α/ 1 θαη 2, λα έρεη νινθιεξψζεη, 

πξηλ ηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ, κε δηθή ηνπ θξνληίδα θαη δαπάλεο, κεηά απφ έγθξηζε ηεο ππεξεζίαο) ηελ 

ηπρφλ απαηηνχκελε δηακφξθσζε θαη εηνηκαζία ησλ ρψξσλ, πνπ έρνπλ επηιεγεί απφ ην Ννζνθνκείν γηα 

ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ (βι. Παξάξηεκα 7 : θαηφςεηο ρψξσλ εγθαηάζηαζεο ησλ δχν 

κεραλεκάησλ).  

1.2. Ζ παξάδνζε-παξαιαβή ηνπ κεραλήκαηνο (νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή) ζα γίλεη, κε ηελ 

εγθαηάζηαζε θαη ζε θαηάζηαζε πιήξνπο ιεηηνπξγίαο, σο εηδηθφηεξα νξίδεηαη απφ ηελ ζρεηηθή θείκελε 

λνκνζεζία. Οη πεξηγξαθφκελεο ζηε ζχκβαζε δπλαηφηεηεο ηνπ κεραλήκαηνο ζα ειεγρζνχλ ζε θάζε 

πεξίπησζε κε ηα απαηηνχκελα εξγαιεία θαη φξγαλα κεηξήζεσλ θαη ειέγρνπ, πάληνηε δε θαηά ηξφπν 

ηερληθά άξηην θαη φπνπ απηφ δελ είλαη δπλαηφ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο, κε ηελ δηαδηθαζία ησλ 

εμεηάζεσλ ζε αζζελείο, (αθνξά ηελ δηαδηθαζία νξηζηηθήο παξαιαβήο). Να θαηαηεζνχλ ηα ζρεηηθά 

πηζηνπνηεηηθά δηαθξίβσζεο ησλ νξγάλσλ κεηξήζεσλ θαη ειέγρνπ. 

1.3. Όια ηα είδε θαη πιηθά, πνπ ζα πξνζθνκίζεη ν πξνκεζεπηήο ζην Ννζνθνκείν γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη 

ιεηηνπξγία ηνπ ππφ πξνκήζεηα κεραλήκαηνο, πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα ακεηαρείξηζηα ρσξίο ειαηηψκαηα 

θαη λα ηθαλνπνηνχλ φινπο ηνπο φξνπο ζχκβαζεο, πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ηχπν, ηελ θαηεγνξία θαη ηα 

ππφινηπα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

1.4. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξεψλεηαη λα δψζεη νπνηαδήπνηε ζηνηρεία πξνέιεπζεο ησλ πιηθψλ ήζειε δεηήζεη 

ν θνξέαο γηα δηαπίζησζε ηεο πνηφηεηαο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. 

1.5. Ο θνξέαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ειέγρεη θάζε πξνζθνκηδφκελν πιηθφ θαη ν πξνκεζεπηήο 

ππνρξεψλεηαη λα ππαθνχζεη ζε νπνηεζδήπνηε εληνιέο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ηνπ, γηα πιηθφ ην νπνίν 

δελ εθπιεξψλεη ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πνηφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

1.6. ηελ πξνζθνξά ζα αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά παξφκνηα κεραλήκαηα πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί θαη 

ιεηηνπξγνχλ ζε  Ννζνθνκεία, θιηληθέο θιπ., αλ ηα κεραλήκαηα απηά ζπληεξνχληαη (γηα φζα είδε  

ρξεηάδνληαη ζπληήξεζε) απφ έγθξηην θαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ ηεο πξνκεζεχηξηαο 

εηαηξείαο. 

1.7. Ο ρξφλνο παξάδνζεο, ν νπνίνο ζα αλαθεξζεί νπσζδήπνηε ζηελ αξρηθή πξνζθνξά θαζνξίδεηαη 

απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο ζε ελελήληα (90) εκεξνινγηαθέο εκέξεο. 

 

2. ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΔΓΓΤΖΔΧΝ, ΤΝΣΖΡΖΔΧ, 

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ-ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ ΚΛΠ. 

2.1. Άπαληα ηα ζρεηηθά ζπλππνβαιιφκελα, κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία, απφ ηνπο «πξνκεζεπηέο», θαη 

θχξηα ηα ζηνηρεία ηα νπνία θξίλνληαη, φπσο ηερληθή πεξηγξαθή, γεληθνί-εηδηθνί φξνη, θχιιν 

ζπκκφξθσζεο, πηζηνπνηεηηθά ή βεβαηψζεηο γηα ην εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ ή εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, 
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εμαζθάιηζε καθξφρξνλεο παξνρήο αληαιιαθηηθψλ ή αλαισζίκσλ κνλνπσιηαθνχ ραξαθηήξα, 

εμαζθάιηζε καθξφρξνλεο παξνρήο ππεξεζηψλ, εγθαηάζηαζεο, service, εθπαίδεπζεο θιπ. εγγπήζεηο ή 

θαιχςεηο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο θχζεο θιπ. ζηνηρεία ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηα παξαξηήκαηα ηεο 

Γηαθήξπμεο, πξνθεηκέλνπ λα θξηζνχλ, ραξαθηεξηζζνχλ θαη αμηνινγεζνχλ πξέπεη λα είλαη νπσζδήπνηε 

επηβεβαησκέλα-ηεθκεξησκέλα απφ ηνλ αληίζηνηρν κεηξηθφ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν ή θαη‟ ειάρηζηνλ απφ 

ηνλ επίζεκα αλαγλσξηζκέλν ζηε ρψξα καο θαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία επί ηξηεηία ηνπιάρηζηνλ ζπγαηξηθφ 

νίθν, ν νπνίνο ζα δηαζέηεη νπσζδήπνηε θαη ηελ αλαγθαία νηθνλνκνηερληθή αλάπηπμε-ππνδνκή ζηελ 

Διιάδα. 

Γηα λα ραξαθηεξίδεηαη ν «πξνκεζεπηήο» σο ζπγαηξηθφο νίθνο, πξέπεη ζην δηαθξηηηθφ ηνπ ηίηιν λα έρεη θαη 

ηνλ ηίηιν ηνπ κεηξηθνχ νίθνπ ή λα ππνβάιιεη ζηνηρεία πνπ λα βεβαηψλνπλ ηνλ ηζρπξηζκφ απηφ.  

„Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ππνρξεσηηθά πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζχζηεκα πνηφηεηαο ΔΝ ΗSO 9001:08,ή EN ISO 

13485:03, κε πεδίν πηζηνπνίεζεο ηελ δηαθίλεζε θαη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθψλ 

πξντφλησλ, κε πηζηνπνηεηηθφ επίζεκνπ νξγαληζκνχ πηζηνπνίεζεο, ην νπνίν θαη θαηαηίζεηαη κε ηελ 

πξνζθνξά. 

α. ηνηρεία θσηνηππεκέλα αφξηζηα ειιηπή ή αζαθή δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ αμηνιφγεζε. 

Ο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Οίθνπ θαηαζθεπήο δχλαηαη λα βεβαηψλεη ηα αλσηέξσ πεξηγξαθφκελα 

ζηνηρεία κε ππεχζπλεο δειψζεηο, εθφζνλ ηνπ έρεη δνζεί πξνο ηνχην απφ ηνλ Μεηξηθφ θαηαζθεπαζηηθφ 

νίθν επίζεκε πξσηφηππε εμνπζηνδφηεζε ( ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 7.1.1)  

β. ην πεξηερφκελν ησλ πάζεο θχζεσο βεβαηψζεσλ ή πηζηνπνηεηηθψλ, ή δηθαηνινγεηηθψλ, ή εγγπήζεσλ-

θαιχςεσλ (ρξνληθέο – πνηνηηθέο – πνζνηηθέο - παξνρήο φξσλ ζπληήξεζεο – αληαιιαθηηθψλ - 

αλαισζίκσλ θιπ.), ηα νπνία ζα αλαθεξζνχλ & θαηαηεζνχλ απφ ηνπο «πξνκεζεπηέο» γηα ηελ αμηνιφγεζε, 

βαζκνιφγεζε, πξνκήζεηα – εγθαηάζηαζε – παξάδνζε – εθπαίδεπζε - δηαζθάιηζε ζπληήξεζεο, 

εγγπήζεσλ, αληαιιαθηηθψλ, αλαισζίκσλ, εθπαηδεπκέλνπ (ηερληθνχ ή εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ) θιπ. , 

θαη ηα νπνία ζα είλαη πξσηφηππα, ζα πεξηιακβάλνληαη πιήξε ζηνηρεία, θαηά πεξίπησζε, ηνπ κεηξηθνχ ή 

ζπγαηξηθνχ ειιεληθνχ νίθνπ (Γ/λζε, ηειέθσλν, Fax, θιπ.) θαη ηνπ ππνγξάθνληνο Ννκίκνπ Δθπξνζψπνπ 

(φλνκα-ηδηφηεηα). 

Ζ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΟΟ  ΚΑΗ Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΑ ΠΑΡΑΓΟΘΟΤΝ ΚΑΗ Δ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΜΟΡΦΖ ΣΟΤ ΑΝΣΗΣΟΗΥΟΤ ΦΑΚΔΛΟΤ ΜΔ ΣΗ ΔΝΣΤΠΔ ΠΡΟΦΟΡΔ  

( ΔΠΗ ΠΟΗΝΖ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ ). 

2.2. ΟΡΟΗ ΔΓΓΤΖΔΧΝ – ΤΝΣΖΡΖΖ 

2.2.1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη  κφληκν θαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ, κε 

πηζηνπνηεηηθφ εθπαίδεπζεο θαη εμνπζηνδφηεζεο απηνχ απφ ηνλ κεηξηθφ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν, γηα ηελ 

ζπληήξεζε ησλ αληίζηνηρσλ κεραλεκάησλ. Ζ ζχλζεζε ηνπ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο θαζψο θαη ηα ηππηθά 

θιπ. πξνζφληα ησλ απαζρνινπκέλσλ λα αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά ζηελ πξνζθνξά σο θαη ηα αληίζηνηρα 

δηαθξηβσκέλα πξνο ηνχην φξγαλα. 

Αζάθεηεο ή ανξηζηίεο, σο πξνο ηνλ αξηζκφ, πξνζφληα, εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο φξνπο 

εγγπήζεσλ ή ηε ζπληήξεζε θιπ. ζα ραξαθηεξίδνληαη, απαξάβαηνη φξνη θαη νη πξνζθνξέο ζα απνθιείνληαη 

(αθνξά ηα είδε πνπ ρξεηάδνληαη ζπληήξεζε). 

2.2.2. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εγγπεζεί ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο γηα δχν (2) 

ηνπιάρηζηνλ ρξφληα απφ ηελ παξάδνζε ηνπ θαηά ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, 

σο θαη ηελ εμαζθάιηζε δηάζεζεο αληαιιαθηηθψλ γηα δέθα ηνπιάρηζηνλ (10) ζπλνιηθά έηε, κε έγγξαθε 

επηβεβαίσζε ηνπ κεηξηθνχ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. ε πεξίπησζε πξνζθνξάο ηεο εγγχεζεο θαιήο 
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ιεηηνπξγίαο πέξαλ ησλ δχν εηψλ, ε ζρεηηθή πέξαλ ησλ δχν εηψλ επηβεβαίσζε ζα γίλεηαη κε έγγξαθε 

βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ κεηξηθνχ νίθνπ θαη νπσζδήπνηε κε εηδηθή αλαθνξά γηα ηνλ αληίζηνηρν 

δηαγσληζκφ ή ηελ επαλάιεςε ηνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο ην Ννζνθνκείν δελ ζα επζχλεηαη γηα 

θακία βιάβε ηνπ φινπ κεραλήκαηνο πξνεξρφκελε απφ ηε ζπλήζε θαη νξζή ρξήζε ηνπ θαη δελ ζα 

επηβαξχλεηαη κε θαλέλα πνζφ γηα ηα εξγαηηθά, αληαιιαθηηθά πιηθά, εθηφο αλαισζίκσλ πνπ αλαθέξεηαη 

ζηε δηαθήξπμε φηη εμαηξνχληαη. ηελ πιήξε εγγχεζε πεξηιακβάλεηαη ππνρξέσζε ηνπ πξνκεζεπηή θαη γηα 

πξνιεπηηθφ έιεγρν ζπληήξεζεο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Καηαζθεπαζηηθνχ Οίθνπ, ψζηε ην 

κεράλεκα λα είλαη πάληα ζε θαηάζηαζε εηνηκφηεηαο, φηη δειαδή αθξηβψο πξνβιέπεη ην ζρέδην πιήξνπο 

ζχκβαζεο. ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΔΓΓΤΖΖ ΗΥΤΟΤΝ ΟΗ ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ ΣΟΤ 

ΤΝΖΜΜΔΝΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΤΜΒΑΖ ΤΝΣΖΡΖΖ. 

ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν ππφρξενο θνξέαο γηα ηελ έγθαηξε παξάδνζε ηνπ έηνηκνπ ρψξνπ, πξνο 

εγθαηάζηαζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, δελ ζπκκνξθσζεί εκπξφζεζκα θαη δελ εηνηκάζεη ην ρψξν (ζχκθσλα κε 

ηηο αλαγθαίεο απαηηήζεηο ηνπ πξνκεζεπηηθνχ νίθνπ), έλα κήλα πξηλ απφ ηελ ζπκβαηηθή εκεξνκελία 

παξάδνζεο, ηφηε ε κελ παξάδνζε ησλ εηδψλ αθνινπζεί ηηο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο, ε δε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο αξρίδεη ην βξαδχηεξν έλα κήλα, κεηά ηελ ζπκβαηηθή 

εκεξνκελία παξάδνζεο. 

2.2.3. Καηά ηε δηάξθεηα εγγχεζεο ζα ηεξείηαη εκεξνιφγην ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο, βιάβεο θιπ. πνπ ζα 

παξαθνινπζείηαη θαη ζα κνλνγξάθεηαη απφ ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ (ηαηξφ ή ειεθηξνληθφ) θαη 

ηνλ ηερληθφ ηνπ πξνκεζεπηή. ην εκεξνιφγην ζα αλαγξάθνληαη νη βιάβεο, ηα αίηηα ηνπο θαη ε δηάξθεηα 

αθηλεηνπνίεζεο ηνπ κεραλήκαηνο. Ο πξνκεζεπηήο ζα εηδνπνηείηαη ηειεθσληθά γηα ηελ βιάβε θαη ζα 

ζηέιλεηαη Fax, νπφηε θαη αξρίδεη λα κεηξά ν ρξφλνο αθηλεηνπνίεζεο. ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο ζα 

αζξνίδνληαη νη εξγάζηκεο εκέξεο αθηλεηνπνίεζεο ιφγσ βιάβεο νπνηνπδήπνηε κέξνπο ηνπ κεραλήκαηνο 

ΗΥΤΔΗ ΟΣΗ ΠΡΟΒΛΔΠΔΗ ΣΟ ΤΝΖΜΜΔΝΟ ΥΔΓΗΟ  ΤΜΒΑΖ ΤΝΣΖΡΖΖ. 

2.2.4. Καηά ηελ ππνγξαθή ηνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ν πξνκεζεπηήο 

ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη: Πιήξε ζεηξά ηεπρψλ (ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή) κε νδεγίεο 

ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο (SERVICE MANUALS), θαζψο θαη φιν ην απαξαίηεην ινγηζκηθφ γηα ηελ 

πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο  θαη ηελ επαλαθφξησζε ηνπ (ζε φπνην είδνο ππάξρεη) απφ ηνπο 

ηερληθνχο ηνπ Ννζνθνκείνπ (π.ρ. windows, drivers, software ηνπ είδνπο θαη αλαβαζκίζεηο ηνπ θιπ.). Να 

πεξηγξαθεί ιεπηνκεξψο ν ηξφπνο επαλαθφξησζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ κεραλήκαηνο θαη λα 

δνζνχλ νη απαξαίηεηεο νδεγίεο.  

Δπίζεο λα παξαδνζνχλ φια ηα ζρεδηαγξάκκαηα ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ  ηνπ κεραλήκαηνο θαη φινη νη 

απαξαίηεηνη θσδηθνί  ρξήζηε θαη ηερληθνχ (ειέγρσλ, επηζθεπψλ, ξπζκίζεσλ θιπ.). 

2.2.5. Μεηά ηε ιήμε ηνπ σο άλσ ρξφλνπ εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, ν πξνκεζεπηήο ππνρξεψλεηαη (γηα 

ηα είδε κε α/α 1, 2, 3, 6, 16, 18) λα αλαιάβεη ηε ζπληήξεζε θαη ηελ επηζθεπή ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο, κέρξη 

ηε ζπκπιήξσζε δέθα (10) εηψλ απφ ηεο παξάδνζεο ηνπ κεραλήκαηνο ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο, έλαληη 

ηδηαίηεξεο εηήζηαο ακνηβήο, ηελ νπνία ζα έρεη θαζνξίζεη νπσζδήπνηε ζηελ αξρηθή νηθνλνκηθή ηνπ 

πξνζθνξά θαη κε ηελ ζχκθσλε έγγξαθε δήισζε-εγγχεζε ηνπ κεηξηθνχ ή ζπγαηξηθνχ νίθνπ, ε νπνία ζα 

θαηαηεζεί κεηά ηεο πξνζθνξάο θαη ζα αλαθέξεηαη ζηελ αληίζηνηρε Γηαθήξπμε, σο θαη ζην πθηζηάκελν 

ηερληθφ δπλακηθφ ζηελ ρψξα καο γηα service θιπ, κε βάζε  ην ζπλεκκέλν ζρέδην ζχκβαζεο ζπληήξεζεο . 

2.2.6. ρεηηθά κε ηελ παξνρή εγγπήζεσλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο 

πξνκήζεηαο θαη ζπληήξεζεο ηζρχνπλ ηα αθφινπζα : 

α. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο ν πξνκεζεπηήο ππνρξεψλεηαη λα αληηθαηαζηήζεη ηελ 

εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ κε άιιε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο φισλ ησλ 
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φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ίζε κε ην δέθα (10%) ηνηο εθαηφ ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηνπ ππφ πξνκήζεηα 

κεραλήκαηνο (ρσξίο Φ.Π.Α.). 

Πξηλ ηελ απνδέζκεπζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε 

ηνπ εγγπεκέλνπ ρξφλνπ θαιήο ιεηηνπξγίαο, ν πξνκεζεπηήο ππνρξεψλεηαη λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή 

επηζηνιή γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ εθάζηνηε κεραλήκαηνο, πνζνχ ίζνπ κε ην 3% ηεο ζπκβαηηθήο ηνπ 

αμίαο ρσξίο Φ.Π.Α., ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο νπνίαο ζα πξέπεη λα είλαη ίζνο κε ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν 

εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ είδνπο, πιένλ ηξεηο (3) κήλεο. 

β. Μεηά ηελ εθπλνή ηνπ ρξφλνπ ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ν πξνκεζεπηήο ππνρξεψλεηαη, εθφζνλ 

ζα έρεη αλαηεζεί θαηά ηα αλσηέξσ ε ζπληήξεζε, λα αληηθαηαζηήζεη ηελ σο άλσ εγγπεηηθή επηζηνιή, κε 

άιιε ηήξεζεο ησλ φξσλ πιήξνπο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπψλ, ίζε κε δέθα ηηο εθαηφ (10%) ηεο 

αληίζηνηρεο εηήζηαο ακνηβήο, φπσο απηή ζα έρεη θαζνξηζζεί ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά. Ζ εγγπεηηθή 

απηή επηζηνιή ζα παξακείλεη κέρξη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφ ηελ αληίζηνηρε ηνπ επφκελνπ έηνπο ζην 

θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην είδνο. Ζ ακνηβή γηα ηε ζπληήξεζε ζα θαηαβάιιεηαη ζην ηέινο ηεο 

εηήζηαο δηάξθεηαο ζπληήξεζεο θαη αθνχ ζα έρνπλ αθαηξεζεί ηπρφλ ξήηξεο. 

γ. ε πεξίπησζε αθαίξεζεο ηεο εμνπζηνδφηεζεο ηνπ  κεηξηθνχ νίθνπ πξνο ηνλ πξνκεζεπηή, γηα παξνρή 

αληαιιαθηηθψλ - ζπληεξήζεσλ - ηερληθήο ππνζηήξημεο - εγγπήζεσλ θιπ. θαη εληφο ηεο απαηηνχκελεο 

δεθαεηίαο, ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί βεβαίσζε δέζκεπζεο ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο γηα ηελ ζπλερή θαη 

απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο, κε ηνπο ίδηνπο δεηνχκελνπο φξνπο κέρξηο ζπκπιήξσζεο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπιάρηζηνλ. 

 

3. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ –ΠΛΖΡΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ 

3.1 Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ζπλππνβάιιεη κε πνηλή απνθιεηζκνχ, νπσζδήπνηε κεηά ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ ηα παξαθάησ, πξνθεηκέλνπ αθελφο κελ ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία λα αμηνινγεζνχλ – 

βαζκνινγεζνχλ θαη αθεηέξνπ δε λα εμαζθαιίδεηαη ε πιήξεο εθκεηαιιεπζηκφηεηα ησλ δπλαηνηήησλ θαη 

απνδφζεσλ ησλ εηδψλ θαη θχξηα λα δηαζθαιίδεηαη απφ ηνπο ρξήζηεο ε θαλνληθή ιεηηνπξγία ησλ 

κεραλεκάησλ θαη ηαπηφρξνλα λα πξνζηαηεχεηαη ε Γεκφζηα Τγεία κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ 

εθάζηνηε ζηνηρείσλ, θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ εμεηάζεσλ : 

α. Πιήξεο εγρεηξίδην κε ζαθείο νδεγίεο ρξήζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ κεηξηθνχ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ 

(Operation Manuals) κε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ αληίζηνηρσλ πξσηνθφιισλ θαη ιεηηνπξγηψλ γηα φιεο 

ηηο αληίζηνηρεο εθαξκνγέο κεηαθξαζκέλν νπσζδήπνηε ζηελ Ειιεληθή γιώζζα θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ 

κεραλήκαηνο, ελώ ζηελ αξρηθή πξνζθνξά κπνξεί λα δνζεί ζηελ Αγγιηθή θαη θαηά πξνηίκεζε θαη ζηελ 

Ειιεληθή.  

β. Πιήξεο αλαιπηηθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο γηα ηνπο ρξήζηεο (ηαηξνχο – θπζηθνχο - ηερλνιφγνπο) φπσο 

θαη γηα ηνπο ηερληθνχο ηνπ  ηκήκαηνο βηνταηξηθήο ηερλνινγίαο (γηα ηα είδε κε α/α/ 1,2,3,6,16,18 έλαο 

ηερληθφο ζα εθπαηδεπηεί, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή νίθνπ θαη ζα παξαθνινπζεί φιεο ηηο 

κεηεθπαηδεχζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχλ γηα ηνπο ηερληθνχο ηνπ νίθνπ, ζα ηνπ ρνξεγεζεί πηζηνπνηεηηθφ 

ψζηε λα κπνξεί λα επεκβαίλεη γηα επηζθεπή θαη ζπληήξεζε), σο θαη αληίγξαθν ησλ αλαγθαίσλ 

βνεζεκάησλ ή πηλάθσλ ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

3.2. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη φηη δηαζέηεη  κφληκν θαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν 

πξνζσπηθφ  (πέξαλ θαη αλεμάξηεηα ηνπ αληίζηνηρνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ γηα παξνρή ππεξεζηψλ 

εγθαηάζηαζεο, ζπληήξεζεο, θιπ) γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ απφ άπνςε ιεηηνπξγηθή 

θαη επίδεημε – εθκάζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Ννζνθνκείσλ (ηαηξψλ – θπζηθψλ - ηερλνιφγσλ – 

ΑΔΑ: 7ΨΔΟ4690ΒΥ-ΡΦΤ



ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ  
ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΚΑΣΟΡΙΑ 

           
                                                                              Εςπωπαϊκή Ένωζη 

                                                                                                                                      Εςπωπαϊκό Ταμείο    
                                                                                                                                Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ     

Σελίδα 62 από 89 
 
 

ρεηξηζηψλ) ηφζν επί ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εηδψλ φζν θαη επί ησλ δπλαηνηήησλ απνηειεζκαηηθφηεξεο θαη 

επσθειέζηεξεο εθκεηάιιεπζεο θαη αλάπηπμεο ηεο απφδνζήο ησλ, πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο. 

Σν ππφςε εθπαηδεπηηθφ σο θαη ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ζα αλαθεξζεί ρσξηζηά κε ηνλ αληίζηνηρν ρξφλν 

ελαζρφιεζήο ηνπ, ηα πξνζφληα, εθπαίδεπζε θιπ θαη ζα ζπλππνβιεζεί ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ εηδηθήο πξνο 

ηνχην εθπαίδεπζεο θαη αληίζηνηρεο εμνπζηνδφηεζεο απφ ηνλ κεηξηθφ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν, ψζηε λα 

ηεθκεξηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηά ηνπ, αληίζηνηρα, γηα ηελ πιήξε εθπαίδεπζε ηαηξψλ ρεηξηζηψλ επί ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ θαη ηεο πιήξνπο εθκεηάιιεπζεο ησλ δπλαηνηήησλ ησλ εηδψλ ελψ γηα ην 

ηερληθφ πξνζσπηθφ ή θαηαιιειφηεηα ηνπ γηα εγθαηάζηαζε, service θιπ ησλ ππφςε εηδψλ. Ζ ππφςε 

εθπαίδεπζε (ηαηξψλ – θπζηθψλ - ρεηξηζηψλ) ζα παξέρεηαη επί έλα κήλα κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 

κεραλήκαηνο άλεπ πξφζζεηεο ακνηβήο ηνπ πξνκεζεπηή. 

3.3. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη εληφο ηεο δεθαεηίαο λα παξάζρεη επί πιένλ κία αλάινγε εθπαίδεπζε 

χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ θνξέα ρσξίο ηελ  θαηαβνιή πξφζζεηεο ακνηβήο γηα ηπρφλ επαλάιεςε ηεο 

εθπαίδεπζεο κεηαγελέζηεξα, πξνο εθπαίδεπζε λένπ πξνζσπηθνχ  (ηαηξψλ, θπζηθψλ ή ρεηξηζηψλ θαη 

βηνταηξηθψλ κεραληθψλ) 

 

3.4. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο δελ δηαζέηεη ην πξνζσπηθφ ηεο παξαγξάθνπ 3.2. πξέπεη ζηελ 

πξνζθνξά λα ππάξρεη έγγξαθν ηνπ κεηξηθνχ νίθνπ φηη ε εθπαίδεπζε ζα γίλεη απφ δηθφ ηνπ εμεηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη κε ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3. 

 

4. ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ – ΑΝΑΛΧΗΜΑ – SERVICE 

4.1. Γηα ηα είδε κε α/α 2 θαη 3 ηα αληαιιαθηηθά πεξηιακβάλνληαη νπσζδήπνηε, κε πνηλή απνθιεηζκνχ, 

καδί κε ηα πάζεο θχζεσο πιηθά θαη εξγαηηθά, ζηελ πξνζθεξφκελε εηήζηα ηηκή ζπληήξεζεο. Δηδηθά γηα ην 

είδνο κε α/α 1 ζηα παξαπάλσ αληαιιαθηηθά ζπκπεξηιακβάλνληαη αθηηλνινγηθέο ιπρληεο, ςεθηαθνί 

αληρλεπηέο,  ειεθηξηθφ ζχζηεκα, κπαηαξίεο θιπ. ηελ ηηκή ζπληήξεζεο δελ πεξηιακβάλνηαη ηα 

αλαιψζηκα πιηθά ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ (γηα ην  είδνο κε α/α 1 αλαιψζηκα είλαη κφλν ηα κέζα 

απνζήθεπζεο (dvd‟s, cd‟s,), ηα ξαδηνθαξκαθα θαη ζθηαγξαθηθά). 

4.2. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη ηελ απνζήθεπζε αληαιιαθηηθψλ θαη θχξηα ηε δηάζεζε 

αληαιιαθηηθψλ, σο θαη ησλ αληίζηνηρσλ θαηάιιεισλ πιηθψλ γηα ηελ πιήξε ιεηηνπξγία θαη απφδνζε ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο, επί δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ ζπλνιηθά έηε. Ζ αλάινγε δέζκεπζε ζα γίλεηαη κε θαηάζεζε 

ζρεηηθήο έγγξαθεο βεβαίσζεο ησλ κεηξηθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ, γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

πξνζθνξάο, δεδνκέλνπ φηη θξίλεηαη σο νπζηψδεο απαίηεζε ηεο δηαθήξπμεο γηα ηελ νκαιή θαη 

απξφζθνπηε καθξφρξνλε ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. 

4.3. ηελ ηερληθή πξνζθνξά, πέξα απφ ηελ βαζηθή ζχλζεζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ ζπγθξνηήκαηνο ζα 

πεξηιακβάλνληαη νπσζδήπνηε ζε ιίζηα φια ηα απαξαίηεηα πιηθά - αλαιψζηκα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

κεραλήκαηνο. 

 

5. ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΚΟΣΟ ΔΞΟΓΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ – ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ  (αθνξά κφλν ηα είδε γηα ηα νπνία 

δεηείηαη ζπληήξεζε) 

5.1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά λα αλαθέξεη ηελ ζπγθεθξηκέλε εηήζηα ηηκή 

ησλ εμφδσλ πιήξνπο ζπληήξεζεο (σο 4.1 αλσηέξσ), νπσζδήπνηε κε πνηλή απνθιεηζκνχ, γηα ην πξψην 

έηνο, κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, (αλεμάξηεηα ησλ ινηπψλ φξσλ εγγχεζεο 

θάζε πξνζθνξάο, νη νπνίεο ζα αμηνινγεζνχλ θαηά πεξίπησζε). ηε ζπλέρεηα ε ηηκή λα 
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αλαπξνζαξκφδεηαη-αλαζεσξείηαη εηήζηα, σο θαησηέξσ αλαθέξεηαη, κέρξη ζπκπιεξψζεσο ζπλνιηθά 

δεθαεηίαο. 

5.2. Οη πξνζθεξφκελεο αξρηθέο αληίζηνηρεο εηήζηεο ηηκέο γηα ζπληήξεζε ή γηα πξνκήζεηα ζα πξέπεη λα 

είλαη ζπγθεθξηκέλεο θαη λα αλαζεσξνχληαη-αλαπξνζαξκφδνληαη, αλά έηνο, κέρξη ηε ζπκπιήξσζε 

δεθαεηίαο, κε ζπγθεθξηκέλν αληίζηνηρν πνζνζηφ ηεο αλαγθαίαο θαηά πεξίπησζε, εηήζηαο πξνζαχμεζεο 

επί ησλ αξρηθψλ ηηκψλ, ην νπνίν δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ηνλ εθάζηνηε επίζεκν πιεζσξηζκφ ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο ηεο Δ..Τ.Δ. 

5.3. Οη νηθνλνκνηερληθνί φξνη ή πξνυπνζέζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε θάζε πξνζθνξά, φηαλ αθνξνχλ ζε 

παξνρή ζηνηρείσλ θιπ. γηα ηνλ ππνινγηζκφ, γηα κηα δεθαεηία, ησλ ζπλνιηθψλ εμφδσλ ζπληήξεζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο, ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα ηθαλνπνηνχλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηηο επηκέξνπο απαηηήζεηο ηεο 

Γηαθήξπμεο, σο πξνο ηα πεξηιακβαλφκελα ζηε ζπληήξεζε θαη σο πξνο ηα ηερληθά ζηνηρεία εγγπήζεσλ-

θαιχςεσλ ησλ πιηθψλ, ψζηε ηειηθά λα θαζίζηαηαη δπλαηή αθελφο ε αμηνιφγεζε-βαζκνιφγεζε ησλ 

ηερληθψλ φξσλ ή απαηηήζεσλ θαη αθεηέξνπ ε δηακφξθσζε ζπκςεθηζηηθά ηεο ζπλνιηθήο ελδεηθηηθήο 

ηηκήο ζπληήξεζεο-ιεηηνπξγίαο, γηα κηα δεθαεηία. 

 

6. ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΗΟΓΤΝΑΜΖ ΤΝΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΑΝΣΗΣΟΗΥΖ ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΣΗΜΖ 

6.1 Καηά ηελ αμηνιφγεζε – βαζκνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαηαξηίδεηαη, γηα θάζε απνδεθηή πξνζθνξά, 

ηζνδχλακε ζπγθξηηηθά ζχλζεζε ηνπ πξνζθεξνκέλνπ είδνπο, ε νπνία νθείιεη λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο 

ηεο Γηαθήξπμεο θαη κε βάζε απηή ηε ζχλζεζε, δηακνξθψλεηαη κεηά ην άλνηγκα  ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ, ε αληίζηνηρε ηζνδχλακε ζπγθξηηηθή ηηκή πξνκήζεηαο ηνπ είδνπο. 

Ζ ηζνδχλακε ζπγθξηηηθή ηηκή πξνκήζεηαο – εγθαηάζηαζεο – παξάδνζεο ζε ιεηηνπξγία, ζα ιεθζεί ππφςε, 

σο ζα δηακνξθσζεί ζηελ νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ. 

6.2 Ζ ζπλνιηθή ελδεηθηηθή ηηκή, ηεο πιήξνπο ζπληήξεζεο, γηα δέθα ζπλνιηθά έηε, κε βάζε ππνινγηζκνχ 

ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή Σ1 γηα ην πξψην έηνο κεηά ηελ ιήμε ηεο εγγχεζεο ζα ιεθζεί ππφςε ζηελ 

νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε (ρσξίο ηηο αληίζηνηρεο πξνζθεξφκελεο εηήζηεο πξνζαπμήζεηο – αλαζεσξήζεηο) 

θαηά 0,75 ηνπ ζπλνιηθνχ γηα δέθα έηε πνζνχ, πξνθεηκέλνπ νη κειινληηθέο δαπάλεο λα αλαρζνχλ ζε 

παξνχζεο αμίεο. 

6.3 Ζ ζπλνιηθή ζπγθξηηηθή ελδεηθηηθή ηηκή, ε νπνία πξνθχπηεη σο άζξνηζκα : 

α) ηεο ηζνδχλακεο ζπγθξηηηθήο ηηκήο πξνκήζεηαο – εγθαηάζηαζεο – παξάδνζεο ζε πιήξε ιεηηνπξγία, σο 

πξναλαθέξζεθε, 

β) ηεο ελδεηθηηθήο ζπλνιηθήο ηηκήο (νπσζδήπνηε γηα δέθα ζπλνιηθά έηε θαη αλεμάξηεηα ηνπ ρξφλνπ θιπ. 

φξσλ εγγχεζεο) ηεο αληίζηνηρεο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο, σο πξναλαθέξζεθε, θαηά 0,75  

Θα ιεθζεί ππφςε θαη ζα ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία αλάδεημεο ηεο ζπκθεξφηεξεο πξνζθνξάο ζε 

ζπζρεηηζκφ πάληνηε κε ηελ, θαηά πξνζθνξά, ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία 

 

7. ΠΛΖΡΟΣΖΣΑ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΠΡΟΦΟΡΑ 

7.1 Οη πξνζθνξέο γηα λα ραξαθηεξηζζνχλ θαηαξρήλ απνδεθηέο θαη λα αμηνινγεζνχλ ζα πξέπεη κε πνηλή 

απνθιεηζκνχ ηεο πξνζθνξάο, λα είλαη πιήξεηο, ζαθείο, αλαιπηηθέο, ηεθκεξησκέλεο θαη δεφλησο 

ππνγεγξακκέλεο θαη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηερληθέο ή πιεξφηεηαο, βεβαηψζεσλ θιπ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 
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Σα ζηνηρεία ησλ πξνζθεξνκέλσλ κεραλεκάησλ θιπ πξέπεη λα είλαη πιήξσο ηεθκεξησκέλα ψζηε λα 

παξέρεηαη ε επρέξεηα βαζκνιφγεζεο, θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ, ζε ζχγθξηζε κε ηηο ηερληθέο θιπ. απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο ησλ πνηνηηθψλ, 

πνζνηηθψλ, ιεηηνπξγηθψλ απνδφζεσλ θαη πιενλεθηεκάησλ ησλ εηδψλ, σο επίζεο ησλ εγγπήζεσλ, ηεο 

ηερληθήο ππνδνκήο γηα παξνρή ππεξεζηψλ θαη απνζήθεπζε – πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ ή αλαισζίκσλ, 

ηεο δπλαηφηεηαο γηα παξνρή εθπαίδεπζεο γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ή ηηο αλάγθεο παξνρήο ππεξεζηψλ 

ζέξβηο θιπ. 

 

7.1.1 Ο θάθεινο ηεο ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ, ζα πεξηιακβάλεη νπσζδήπνηε πιήξε αλαιπηηθή 

«Σερληθή Πεξηγξαθή» ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζε πιήξε αληαπφθξηζε – παξαπνκπή (αλά θεθάιαην θαη 

παξάγξαθν) κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηα ζπλππνβαιιφκελα prospectus ή 

δηθαηνινγεηηθά (ζε πξσηφηππα) ψζηε λα επηηπγράλεηαη αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε. 

Δπίζεο ζα ζπλππνβάιιεηαη πιήξεο «Φχιιν πκκφξθσζεο – Σεθκεξίσζεο» ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη κε 

πιεξφηεηα γηα ην ζχλνιν ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο (γεληθψλ, εηδηθψλ, ηερληθψλ θιπ) φιεο ηηο απαληήζεηο 

(αλά παξάξηεκα, θεθάιαην, παξάγξαθν θιπ) κε παξαπνκπή, γηα ηεθκεξίσζε, ζηα ζπλεκκέλα ηερληθά 

εγρεηξίδηα. 

Πξνζθνξέο νη νπνίεο ζα αληηγξάθνπλ ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο δηαθήξπμεο ή ζα απαληνχλ κνλνιεθηηθά 

ΝΑΗ ή ζπκθσλνχκε θιπ. ρσξίο ηεθκεξίσζε θαη πιήξε παξαπνκπή – αληηζηνηρία κεηαμχ θεηκέλνπ, αλά 

παξάγξαθν θαη prospectus ζα απνθιείνληαη. 

Οη πξνζθνξέο ζα πεξηιακβάλνπλ θαη ζα αλαγξάθνπλ νπσζδήπνηε ηελ ηζνδχλακε ζχλζεζε ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο, θαηά ηηο απαηηήζεηο ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο κε αληίγξαθν αληίζηνηρν ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο, ρσξίο φκσο αλαγξαθή ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ. 

Ζ πξνζθνξά πξέπεη απαξαίηεηα λα ζπλνδεχεηαη απφ Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/86 

φπνπ ν πξνκεζεπηήο ζα αλαγξάθεη – δειψλεη εάλ ε πξνζθνξά έρεη απνθιίζεηο απφ ηελ ηερληθή πεξηγξαθή 

θιπ. φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε λα αλαθέξνληαη – ζεκεηψλνληαη αλαιπηηθά. 

ε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο νη ζπκκεηέρνληεο θαηαζέηνπλ βεβαηψζεηο ή πηζηνπνηεηηθά γηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ή δπλαηφηεηεο ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ ή γηα ην εθπαηδεπηηθφ ή ηερληθφ πξνζσπηθφ ή 

γηα ηηο εγγπήζεηο – θαιχςεηο ρξνληθέο – ιεηηνπξγηθέο ή γηα ζέξβηο ή γηα αληαιιαθηηθά θιπ ζα πξέπεη 

απαξαίηεηα:  

α. Να είλαη πξσηφηππεο (φρη θσηνηππίεο) ηνπ κεηξηθνχ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ή ειιεληθνχ ζπγαηξηθνχ 

νίθνπ (φρη ηνπηθνχ αληηπξνζψπνπ ή άιινπ εθπξνζψπνπ) 

β. Να αλαγξάθνληαη πιήξε ζηνηρεία ηνπ εθδφηε, ηνπ ππνγξάθνληνο θαη ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ (ηίηινο, 

Γ/λζε, ηει/λν, θαμ) γηα δπλαηφηεηα επαιήζεπζεο θαη 

γ.  Να ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή 

 

7.1.2. Πξνζθνξέο νη νπνίεο ζηελ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ή ζην ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΧΖ – 

ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ θιπ. ζα είλαη αφξηζηεο, αζαθείο ή ειιηπείο θαη δελ ζα πιεξνχλ φιεο ηηο παξαπάλσ 

πξνυπνζέζεηο, γηα ηεθκεξίσζε, ζα ραξαθηεξίδνληαη κε νπζηψδεηο απνθιίζεηο θαη ζα απνθιείνληαη ηεο 

πεξαηηέξσ δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο. 
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7.1.3. Γηα δηεπθφιπλζε θαη δηαζθάιηζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο, ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

Σερληθήο Πξνζθνξάο (ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ, ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΧΖ – ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ – 

ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΥΧΡΗ ΣΗΜΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΑ ΣΟΗΥΔΗΑ) ζα 

ππνβάιινληαη νπσζδήπνηε ζε δχν πιήξεηο ρσξηζηέο ζεηξέο, ζε ρσξηζηνχο θαθέινπο – ληνζηέ κε 

αξίζκεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θάζε θαθέινπ θαη αληίζηνηρν επξεηήξην θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ. 

 

7.2. Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη, κε πνηλή απνθιεηζκνχ ηεο πξνζθνξάο, λα θαηαζέζνπλ κε ηελ πξνζθνξά 

θαη ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά ISO, (ΔΝ ISO 9001:08 ή EN ISO 13485:03), κε πεδίν πηζηνπνίεζεο ηελ 

δηαθίλεζε θαη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ θαη πιήξε ηεθκεξησκέλα 

πηζηνπνηεηηθά ζήκαλζεο CE, ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ησλ ζρεηηθψλ νδεγηψλ 

ηεο Δ.Δ. (νδεγία 93/42/ΔΟΚ φπσο ηζρχεη ζήκεξα) θαζψο θαη ηα πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο κε ηελ 

ΓΤ8/1348/04. 

 

ΑΡΘΡΟ 2. Σερληθή πξνζθνξά 

α. Οη πξνζθνξέο γηα λα ραξαθηεξηζζνχλ θαηαξρήλ απνδεθηέο θαη λα αμηνινγεζνχλ, ζα πξέπεη κε πνηλή 

απνθιεηζκνχ ηνπο λα είλαη πιήξεηο, ζαθείο, αλαιπηηθέο, ηεθκεξησκέλεο θαη δεφλησο ππνγεγξακκέλεο θαη 

λα ηθαλνπνηνχλ ηηο ιεηηνπξγηθέο θαη ηερληθέο απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηελ πιεξφηεηα, ησλ 

βεβαηψζεσλ, ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

Σα ζηνηρεία ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα είλαη πιήξσο ηεθκεξησκέλα, ψζηε λα παξέρεηαη ε 

επρέξεηα βαζκνιφγεζεο, θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ απηνχ, ζε ζρέζε κε ηηο 

ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο.  

β. Ο θάθεινο ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο, ζα πεξηιακβάλεη νπσζδήπνηε 1) πιήξε αλαιπηηθή "ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ", 2) πιήξε "Πίλαθα πκκφξθσζεο", ζηνλ νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ην 

πξνζθεξφκελν είδνο ζε αληηζηνηρία κε ην ζχλνιν ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο δηαθήξπμεο θαη φπνπ 

ζα ηεξείηαη –θαηά ην δπλαηφλ- ε ίδηα ζεηξά θαη αξίζκεζε κε απηέο ησλ πξνδηαγξαθψλ. θαη 3) επίζεκα 

ηερληθά θπιιάδηα (prospectus) ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ.  

Σα αλαγξαθφκελα ζηνλ πίλαθα ζπκκφξθσζεο πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη κε παξαπνκπέο ζηα επίζεκα 

ηερληθά θπιιάδηα (prospectus) ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ή κε ηελ πξνζθφκηζε επίζεκσλ βεβαηψζεσλ 

ηνπ θαηαζθεπαζηή ή (θαη) άιισλ επίζεκσλ εγγξάθσλ γηα φ,ηη δελ αλαγξάθεηαη ζηα ηερληθά θπιιάδηα. 

Πξνζθνξέο νη νπνίεο ζα αληηγξάθνπλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο ή ζα απαληνχλ 

κνλνιεθηηθά ("ΝΑΗ" ή "ζπκθσλνχκε" θ.ι.π.), ρσξίο ηεθκεξίσζε θαη πιήξε παξαπνκπή – αληηζηνηρία, 

κεηαμχ θεηκέλνπ αλά παξάγξαθν θαη prospectus ζα απνθιείνληαη. 

γ. Πξνζθνξέο νη νπνίεο ζηελ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ηνπο ή ζηνλ ΠΗΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΧΖ θ.ι.π. 

ζα είλαη αφξηζηεο, αζαθείο ή ειιηπείο θαη δελ ζα πιεξνχλ φιεο ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο γηα 

ηεθκεξίσζε, ζα απνθιείνληαη ηεο πεξαηηέξσ δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο. 

δ. Γηα ηε δηεπθφιπλζε θαη δηαζθάιηζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο, ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

ηερληθήο πξνζθνξάο (ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ, ΠΗΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΚΑΗ ΛΟΗΠΑ ΣΟΗΥΔΗΑ) 

ζα ππνβάιινληαη νπσζδήπνηε ζε δχν πιήξεηο ρσξηζηέο ζεηξέο, ζε ρσξηζηνχο θαθέινπο – ληνζηέ κε 

αξίζκεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θάζε θαθέινπ θαη αληίζηνηρν επξεηήξην. 

Οη ππνςήθηνη πξέπεη ζην θάθειν ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο λα θαηαζέζνπλ: 

1) Έγγξαθε δήισζε κε ηελ νπνία εγγπψληαη:  
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α) Οηη ν πξνζθεξφκελνο εμνπιηζκφο είλαη πιήξεο, θαηλνχξηνο, ακεηαρείξηζηνο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, 

θαηάιιεινο γηα βαξηά λνζνθνκεηαθή ρξήζε.  

β) Σελ πνηφηεηα ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ηελ 

θαηαιιειφηεηά ηνπ γηα ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη θαη γεληθά ηελ αληαπφθξηζή ηνπ ζηηο ηερληθέο 

απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο,  

γ) Όηη κπνξεί λα ιάβεη φια ηα αλαγθαία κέηξα απφζπξζεο ηνπ πξντφληνο απφ ηελ αγνξά, ζε πεξίπησζε 

πνπ ε ρξήζε ηνπ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ πγεία ή θαη ηελ αζθάιεηα ησλ ρξεζηψλ ή ελδερνκέλσο θαη άιισλ 

πξνζψπσλ, θαζψο θαη ηελ αζθάιεηα πξαγκάησλ θαη εμνπιηζκνχ. 

2) Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86 φηη κε ηελ παξάδνζε ηνπ κεραλήκαηνο ζα παξαδψζεη θαη βεβαίσζε 

ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο φηη ην κεράλεκα (αλαθέξνληαο ηνλ αξηζκφ ζεηξάο S/Ν) θαηαζθεπάζηεθε ηελ 

ηειεπηαία δηεηία. 

3) Πιήξεο εγρεηξίδην κε ζαθείο νδεγίεο ρξήζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ κεηξηθνχ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ 

(Operation Manuals) κε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ αληίζηνηρσλ πξσηνθόιισλ θαη ιεηηνπξγηώλ γηα όιεο ηηο 

αληίζηνηρεο εθαξκνγέο, ζηελ Αγγιηθή ή ζηελ Ειιεληθή γιώζζα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη θαηά ηελ 

παξάδνζε ηνπ κεραλήκαηνο ζα παξαδνζεί κεηαθξαζκέλν νπσζδήπνηε ζηελ Διιεληθή γιψζζα ην 

νπνίν πξέπεη λα απνδίδεη πηζηά ην πξσηφηππν θείκελν θαη λα θέξνπλ ηελ έγθξηζε ηνπ θαηαζθεπαζηή, κε 

πνηλή απνθιεηζκνχ ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

4) Έγγξαθε εγγχεζε-δήισζε γηα ηε δπλαηφηεηα ππνζηεξίμεσο (κε επηζθεπέο, αληαιιαθηηθά, ζρεηηθή 

πιεξνθφξεζε θ.ι.π.) ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαη ησλ 

ηπρψλ παξαηάζεσλ απηήο. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο είλαη ν ίδηνο ν θαηαζθεπαζηήο, ηφηε ζρεηηθά 

κε ηε δηάζεζε αληαιιαθηηθψλ αξθεί ε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή – θαηαζθεπαζηή. Γηα πεξηπηψζεηο 

θαηαζθεπαζηψλ, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ ππνζπζηήκαηα άιισλ θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ, αξθεί ε 

δήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη δελ απαηηνχληαη νη δειψζεηο πεξί δηάζεζεο 

αληαιιαθηηθψλ ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ ησλ δηαθφξσλ ππνζπζηεκάησλ. 

5)  Σν κεράλεκα ζα πξέπεη λα πιεξνί ηνπο ηζρχνληεο Διιεληθνχο θαη Δπξσπατθνχο θαλνληζκνχο 

πνηφηεηαο θαη αζθαιείαο. Σαπηφρξνλα νη πξνζθέξνπζεο επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηελ 

πξνβιεπφκελε πηζηνπνίεζε γηα ηελ εκπνξία, εγθαηάζηαζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ. Δηδηθφηεξα νη πξνζθνξέο θαη ν πξνζθεξφκελνο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη –κε πνηλή απφξξηςεο- 

λα ζπλνδεχνληαη απφ: 

α) πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο (CE certificate) πξνο ηελ νδεγία 93/42 ηεο Δ.Δ. γηα ην ζχλνιν ησλ κεξψλ 

ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, πνπ λα έρεη εθδνζεί απφ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ. ε πεξίπησζε πνπ ζην 

πηζηνπνηεηηθφ δελ αλαθέξεηαη κε ζαθήλεηα ην πξνζθεξφκελν κνληέιν ή/θαη θάπνηα απφ ηα κέξε ηνπ ή ηα 

παξειθφκελά ηνπ, ζα πξέπεη λα ππάξρεη αληίζηνηρε δήισζε πηζηφηεηαο (CE declaration of conformity) 

ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

β) πκκφξθσζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 89/336/ΔΟΚ γηα ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή 

ζπκβαηφηεηα (θνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 94649/8682/93). 

γ) Πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο θαηά ISO 9001/2000 ή κεηαγελέζηεξν απηνχ ηφζν ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 

νίθνπ φζν θαη ηνπ πξνκεζεπηή, ISO 13485/03( δηαθίλεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθψλ 

πξντφλησλ) θαζψο θαη πιήξε ηεθκεξησκέλα πηζηνπνηεηηθά ζήκαλζεο ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη αληίζηνηρεο 

απαηηήζεηο ησλ ζρεηηθψλ νδεγηψλ ηεο Δ.Δ (Οδεγία 93/42/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ «Πεξί ησλ 

ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ» (ΔΔ L 169/12-7-1993), φπσο ηξνπνπνηεκέλε ηζρχεη, πξνο ηηο δηαηάμεηο 

ηεο νπνίαο ελαξκνλίζηεθε ε εζληθή λνκνζεζία κε ηελ ππ‟ αξηζ. ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ.130648/30-9-2009 θνηλή 

απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, Αλάπηπμεο θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 
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Αιιειεγγχεο (Φ.Δ.Κ. Β΄ 2198/2-10-2009)) θαη ην πξνζθεξφκελν είδνο λα δηαηίζεληαη ζην εκπφξην ζχκθσλα 

κε ην λφκν (ΚΤΑ ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ.138648/2009).  

6) Οη πξνκεζεπηέο πνπ δηαθηλνχλ ηνλ ελ ιφγσ εμνπιηζκφ πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ Γ.Τ. 8δ/Γ.Π. 

νηθ./1348/2004 «Αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο πξαθηηθήο δηαλνκήο ηαηξνηερλνινγηθψλ 

πξντφλησλ», φπσο ηζρχεη θαη λα είλαη εληαγκέλνη ζε πξόγξακκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο Α.Ζ.Ζ.Δ. 

βάζε ηνπ Π.Γ. 117/2004. _Πξνζθνξά, κε ηελ νπνία δελ ζα ππνβιεζνχλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά 

ζπκκφξθσζεο ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

7) Τπεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία λα δειψλεη:  

α) ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπαζηνχλ ην πξνζθεξφκελα πξντφληα θαη ηνλ ηφπν 

εγθαηάζηαζεο ηεο,  

β) φηη ε θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζα γίλεη απφ επηρείξεζε ζηελ νπνία αλήθεη ή ε νπνία 

εθκεηαιιεχεηαη νιηθά ή κεξηθά ηε κνλάδα θαηαζθεπήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, θαη φηη ν λφκηκνο 

εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο απηήο έρεη απνδερζεί έλαληί ηνπ ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πξνκήζεηαο, ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε απνδνρή.  

8) Βεβαίσζε ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ηνπ κεραλήκαηνο φηη ηα πξνζθεξζέληα ζηνλ δηαγσληζκφ αλαιψζηκα 

θαη αληαιιαθηηθά πξνηείλνληαη απφ ηνλ ελ ιφγσ Οίθν γηα θαλνληθή ρξήζε, φηη είλαη απφιπηα ζπκβαηά κε 

ηα ειεθηξνληθά θαη κεραληθά κέξε ηνπ κεραλήκαηνο, θαη φηη δελ ζα επεξεάζνπλ ηελ νκαιή θαη 

απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ. 

9) Βεβαίσζε ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ηνπ κεραλήκαηνο φηη ε πξνζθέξνπζα εηαηξεία (πξνκεζεπηήο) είλαη 

εμνπζηνδνηεκέλε σο πξνο ηελ παξνρή πιήξνπο ηερληθήο θαη Δπηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο (service, 

αληαιιαθηηθά θ.ι.π.) θαη φηη ζηειέρε ηεο έρνπλ εθπαηδεπηεί ζηα εξγνζηάζηα ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 

Απνδεηθηηθά σο πξνο ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε δηάξθεηα ζα ζπλππνβιεζνχλ κε ηε βεβαίσζε. 

10) Αθξηβέο αληίγξαθν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ρσξίο ηηκέο.  

11) Πεξηγξαθή ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλεη ν πξνκεζεπηήο 

γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο. 

 

 Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα δηαζέηεη θαηάιιεια νξγαλσκέλν θαη ζηειερσκέλν ηερληθφ ηκήκα κε 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, ην νπνίν ζα παξέρεη ηαρεία θαη απνηειεζκαηηθή ηερληθή εμππεξέηεζε ζην 

Ννζνθνκείν πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνκήζεηα θαη απηφ ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη κε επίζεκα έγγξαθα 

(πηζηνπνηεηηθά ή αξηζκφο εγγξαθήο ζην ΗΚΑ - δηεχζπλζε εγθαηάζηαζεο, απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ, 

ηερληθά κέζα θ.ιπ.).Οη επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα εθζέηνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ έγθαηξα ζηηο εθάζηνηε αλαθχπηνπζεο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Οη παξαπάλσ όξνη ζεσξνύληαη δεζκεπηηθνί, κε πνηλή απόξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ζε πεξίπησζε κε 

ζπκκόξθσζεο ζε θάπνηνλ από απηνύο. 

Ζ επηηξνπή αμηνιφγεζεο δχλαηαη θαηά ηελ θξίζε ηεο λα δεηήζεη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ηπρφλ δηεπθξηλήζεηο 

επί ησλ αλαγξαθνκέλσλ ζηελ πξνζθνξά ηνπ, ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πιεξέζηεξε δηαπίζησζε 

ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη δπλαηνηήησλ ηνπ εμνπιηζκνχ.  

Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Καζηνξηάο έρεη δηθαίσκα λα επηζεσξήζεη ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ, 

ψζηε λα βεβαησζεί γηα ηε δπλαηφηεηα απηψλ λα αληαπνθξηζνχλ ζε φζα δεηνχληαη κε ηε δηαθήξπμε. 

Έπεηηα απφ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, ηφζν πξηλ φζν θαη κεηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, απαγνξεχεηαη 

ε αιιαγή ηεο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο, ζηελ νπνία δειψζεθε φηη ζα θαηαζθεπαζηεί ην πξντφλ θαη κε 
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βάζε ηελ νπνία έγηλε ε θαηαθχξσζε. Καη‟ εμαίξεζε, πξηλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, κπνξεί λα εγθξηζεί ε 

αλσηέξσ αιιαγή κφλνλ ζε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο ή δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δεισζέληνο 

εξγνζηαζίνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ελψ κεηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ε αιιαγή απηή κπνξεί λα 

εγθξηζεί κεηά απφ αηηηνινγεκέλν αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή.  

ε φιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο απαηηείηαη Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, 

κεηά απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Καηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ ζε εξγνζηάζην άιιν απφ εθείλν πνπ δειψζεθε ρσξίο πξνεγνχκελε έγθξηζε 

ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζπλεπάγεηαη αληηζηνίρσο ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ πξνκεζεπηή ή ηελ θήξπμε απηνχ 

έθπησηνπ απφ ηε ζχκβαζε, κε ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

 

ΑΡΘΡΟ 3. Δγθαηάζηαζε - Παξάδνζε 

Ο εμνπιηζκφο ζα εγθαηαζηαζεί κε επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή ζην Ννζνθνκείν ζε ρψξνπο πνπ 

ππνδεηθλχνληαη απφ απηφ.  

 

ΑΡΘΡΟ 4. Παξαιαβή – Παξάδνζε πξνκήζεηαο 

1) Ζ παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηνπο ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη 

ζα γίλεη απφ ηξηκειή επηηξνπή, πνπ ζα εθδψζεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο 

παξαιαβήο. Ζ παξάδνζε ηνπ εμνπιηζκνχ, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα είλαη απνιχησο θαηάιιεινο γηα ηε 

ρξήζε πνπ πξννξίδεηαη, ζα γίλεη κε έμνδα θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ.  

2) Ο πξνκεζεπηήο θέξεη ηνλ θίλδπλν κέρξη ηεο νξηζηηθήο παξάδνζεο ηνπ ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ 

εθηφο αλ ε θζνξά ή θαηαζηξνθή πξνέιζεη απνδεδεηγκέλα απφ ππαηηηφηεηα ησλ ππαιιήισλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. 

3) Ρεηψο ζπκθσλείηαη φηη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θαηά ην ρξφλν παξάδνζεο έρεη απνζπξζεί απφ 

ηελ θπθινθνξία νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ εμνπιηζκνχ απηφ ζα αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή κε άιιν 

κε ηζνδχλακα ή βειηησκέλα ραξαθηεξηζηηθά. 

4) Ζ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ ζα γίλεη απφ Δπηηξνπή πνπ ζα νξίζεη ε Τπεξεζία. Ο έιεγρνο ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/2007, ηα πξνβιεπφκελα ζηνπο 

ζρεηηθνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηελ πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή, ηα παξαζηαηηθά πνπ 

ζα ζπλνδεχνπλ ηνλ εμνπιηζκφ θαη πάλησο, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο παξαπάλσ Δπηηξνπήο. 

5) Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δψζεη νπνηαδήπνηε ζηνηρεία πξνέιεπζεο ήζειε δεηήζεη ν 

θνξέαο γηα ηε δηαπίζησζε ηεο πνηφηεηαο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ. 

6) Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αλαγξάθεη ζην δειηία απνζηνιήο θαη ην ηηκνιφγην πψιεζεο ηνλ αξηζκφ 

ηεο ζχκβαζεο.  

7) Γηα ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνύ από ηελ αξκόδηα επηηξνπή, 

απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη ε παξάδνζε ησλ ηερληθώλ εγρεηξηδίσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα πιήξεο ζεηξά 

ηεπρώλ κε νδεγίεο ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο (Operation and service manual) ζηελ αγγιηθή 

θαη ειιεληθή γιψζζα.  
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ΑΡΘΡΟ 5. Λνηπνί όξνη 

O Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δηθή ηνπ νινθιεξσηηθά επζχλε θαη επηβάξπλζε λα εγθαηαζηήζεη πιήξσο θαη 

λα παξαδψζεη ην κεράλεκα ζε ιεηηνπξγία κε δηθφ ηνπ εηδηθεπκέλν θαη αζθαιηζκέλν ηερληθφ πξνζσπηθφ, 

ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο, ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο, ηηο 

νδεγίεο θαη ηα ζρέδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ θαη ηηο νδεγίεο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ησλ 

Ννζνθνκείσλ ζε ρψξνπο πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζνχλ. Σν θφζηνο ηνπο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε ζπλνιηθή ηηκή 

πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο ηνπ κεραλήκαηνο. 

Ο ρξφλνο παξάδνζεο-εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ζε θαζέλα απφ ηα παξαπάλσ Ννζνθνκεία, ν νπνίνο 

πξέπεη λα αλαθέξεηαη νπσζδήπνηε ζηελ αξρηθή πξνζθνξά νξίδεηαη ζε ελελήληα (90) εκεξνινγηαθέο 

εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. Μεηά απφ παξέιεπζε δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο, 

δηάξθεηαο ελφο (1) κελφο, θαηά ηελ νπνία πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ φινη νη απαηηνχκελνη πνηνηηθνί 

έιεγρνη, νη κεηξήζεηο, ε επίδεημε ιεηηνπξγίαο ηνπ, ε δηαπίζησζε ηεο θαιήο ηνπ θαηάζηαζεο, ε 

επαιήζεπζε ησλ ηερληθψλ ηνπ δπλαηνηήησλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ, ζα ζπληαρζεί πξαθηηθφ πνζνηηθήο θαη 

πνηνηηθήο παξαιαβήο απφ ηελ αξκφδηα ηξηκειή Δπηηξνπή. 

 

ΑΡΘΡΟ 6. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά 

1. Ζ ηηκή ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο. 

2. Ο Φ.Π.Α. ζα αλαθέξεηαη κφλν κία θνξά ζην ηέινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη ζε μερσξηζηή 

γξακκή.  

3. Ζ ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ 

ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά. Ζ επζχλε 

φκσο γηα ηελ αθξίβεηα ησλ αλαθεξνκέλσλ βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ πξνκεζεπηή. 

4. Ζ ηηκή ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ πξνκεζεπηή θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο 

ζχκβαζεο. Απνθιείεηαη νπνηαδήπνηε αλαζεψξεζε ηεο ηηκήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ 

πξνκεζεπηή πέξαλ ηνπ αληηηίκνπ ηνπ εμνπιηζκνχ, πνπ ζα πξνκεζεχζεη βάζεη ηεο ηηκήο ηεο πξνζθνξάο 

ηνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο απηψλ θαη ηελ απνπιεξσκή ηνπο. 

5. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή γηα ην είδνο πνπ 

πξνζθέξεηαη, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

6. ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, γίλεηαη ζχγθξηζε ησλ ηηκψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ κε απηέο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ, φπσο θαηαγξάθηεθαλ θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ζην δηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ην Ν. 3846/2010 ηεε δεκηνπξγίαο βάζεο 

δεδνκέλσλ παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ ηηκψλ φισλ ησλ εηδψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 

10 ηνπ Ν. 3580/2007 κε βάζε ηηο ηηκέο ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ.. 

7. Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ είλαη αλψηεξεο απφ ηηο θαηά ηα αλσηέξσ παξαδεθηέο ηηκέο, 

απνξξίπηνληαη, γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, σο αζχκθνξεο, νπφηε κπνξεί λα πξνηείλεηαη καηαίσζε 

ηνπ δηαγσληζκνχ θαη πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ή επαλάιεςή ηνπ. 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΧΖ 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

1)   ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 
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ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ 

2)      

3)      

4)     

 

4) ΠΗΝΑΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Δίδνο ΣΔΜ. ΣΗΜΖ/ 

ΣΔΜ. 

ΥΧΡΗ 

Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 

 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΣΗΜΖ 

ΥΧΡΗ 

Φ.Π.Α 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΣΗΜΖ ΜΔ 

Φ.Π.Α 

      

      

      

      

 

ΠΗΝΑΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΤΝΣΖΡΖΖ (αθνξά κόλν ηα είδε κε α/α 1, 2, 3, 6, 

16 θαη 18) 

Δίδνο πξνο πληήξεζε  

(γηα 8 έηε κεηά ηα 2 έηε εγγύεζεο) 

ΣΗΜΖ 1
ΟΤ

 ΔΣΟΤ 

ΜΔΣΑ ΣΖ ΛΖΞΖ ΣΟΤ 

ΥΡΟΝΟΤ ΔΓΓΤΖΖ 

(Σ1) (ΥΧΡΗ Φ.Π.Α) 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΣΗΜΖ 

8ΔΣΗΑ ΜΔΣΑ ΣΖ 

ΛΖΞΖ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

ΔΓΓΤΖΖ (ΥΧΡΗ 

Φ.Π.Α) 

   

   

 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ νπσζδήπνηε ζηελ νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά, κε πνηλή 

απνθιεηζκνχ, ηε ζπγθεθξηκέλε εηήζηα ηηκή ησλ εμφδσλ πιήξνπο ζπληήξεζεο (κε αληαιιαθηηθά, ρσξίο 

αλαιψζηκα) γηα ην πξψην έηνο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο (αλεμάξηεηα ησλ 

ινηπψλ φξσλ εγγχεζεο θάζε πξνζθνξάο, νη νπνίεο ζα αμηνινγεζνχλ θαηά πεξίπησζε), ελψ ζηε ζπλέρ 

εηα ε ηηκή ζα αλαπξνζαξκφδεηαη – αλαζεσξείηαη εηεζίσο, σο θαησηέξσ αλαθέξεηαη, κέρξη 

ζπκπιεξψζεσο ζπλνιηθά δεθαεηίαο απφ ηελ εγθαηάζηαζε – παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. 

ηελ εηήζηα ηηκή ζπληήξεζεο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην θφζηνο αληηθαηάζηαζεο (πιηθφ θαη εξγαζία) 

πιήξνπο αθηηλνινγηθήο ιπρλίαο (γηα είδνο κε α/α 1). 

Οη πξνζθεξφκελεο αξρηθέο αληίζηνηρεο εηήζηεο ηηκέο ζα πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλεο θαη λα 

αλαζεσξνχληαη – αλαπξνζαξκφδνληαη αλά έηνο κέρξη ηε ζπκπιήξσζε δεθαεηίαο, κε ζπγθεθξηκέλν 

αληίζηνηρν πνζνζηφ ηεο αλαγθαίαο θαηά πεξίπησζε εηήζηαο πξνζαχμεζεο επί ησλ αξρηθψλ ηηκψλ, 

ζχκθσλα κε ηελ αχμεζε ηνπ ηηκαξίζκνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. 
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ΑΡΘΡΟ 6. Πεξηγξαθή εηδώλ πξνο πξνκήζεηα 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΕΖΣΟΤΜΔΝΧΝ ΔΗΓΧΝ – ΠΟΟΣΖΣΔ- ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΗ 

 

Α.  ΠΗΝΑΚΑ ΔΗΓΧΝ ΗΑΣΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

Α/

Α 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ 

ΚΧΓΗΚΟ 

CPV 

ΠΟΟΣΖΣ

Α 

ΔΠΗΜΔΡΟΤ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟ

ΓΗΜΟΗ ΜΔ 

ΣΟ ΦΠΑ 

1. ΚΛΗΒΑΝΟ ΑΣΜΟΤ 33152000-0 1 80.000,00 

2. ΤΣΖΜΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΝΔΡΟΤ  Μ.Σ.Ν.  33190000-8 1 8.000,00 

3. ΦΤΥΟΜΔΝΖ ΦΤΓΟΚΔΝΣΡΟ ΑΚΧΝ ΑΗΜΑΣΟ 42931000-1 1 18.500,00 

4. ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ ΚΑΡΔΚΛΑ ΧΡΛ 39110000-6 1 8.000,00 

5. 
ΠΛΖΡΔ ΔΣ ΑΜΤΓΓΑΛΔΚΣΟΜΖ – 

ΑΓΔΝΟΣΟΜΖ 

33162100-4 

 
1 5.500,00 

6. ΠΛΖΡΔ ΔΣ ΡΗΝΗΚΟΤ ΓΗΑΦΡΑΓΜΑΣΟ 33162100-4 1 6.500,00 

  ΤΠΟΤΝΟΛΟ: 
 

6 126.500,00 

 

 

Β.  ΠΗΝΑΚΑ ΔΗΓΧΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

Α/Α ΔΗΓΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 
ΚΧΓΗΚΟ 

CPV 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΔΠΔΗΜΔΡΟΤ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΜΔ 

ΦΠΑ 

7. 
ΠΛΤΝΣΖΡΗΟ 

ΣΤΠΣΖΡΗΟ 
31640000-4 1 22.500,00 

8. 
ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΚΟΤΕΗΝΑ 

ΜΔ ΦΟΤΡΝΟ 

31640000-4 
1 3.410,00 

9. 
ΣΔΓΝΧΣΖΡΗΟ 

ΡΟΤΥΧΝ 

31640000-4 
1 20.000,00 

  ΤΠΟΤΝΟΛΟ: 
 

3 
45.910,00 € 
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ΜΔΡΟ Γ: ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΟΛΧΝ 

 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 1. Τπόδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο 

Ολνκαζία Σξάπεδαο:_______________________________________ 

Καηάζηεκα:______________________________________________ 

(Γ/λζε νδφο- αξηζκφο Σ.Κ. – FAX) ____________________________ 

Ζκεξνκελία Έθδνζεο: _____________________________________ 

 

Πξνο: ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Καζηνξηάο    

 Ζκεξνκελία:____________ 

         ΔΤΡΧ:_________________ 

 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΤΠ‟ ΑΡΗΘΜΟΝ .... ΓΗΑ ………….. ΔΤΡΧ. 

Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ [ε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο: ηεο Δηαηξίαο …….. νδφο ……. 

αξηζκφο … ΣΚ………..,] 

[ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο: ησλ Δηαηξηψλ 

α)…….….... νδφο............................. αξηζκφο.................ΣΚ……………… 

β)……….…. νδφο............................. αξηζκφο.................ΣΚ……………… 

γ)………….. νδφο............................. αξηζκφο.................ΣΚ……………… 

κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο 

νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο,] 

θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ........................., γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ηνπ 

Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ κε α/α………. 

……………………………….. ζπλνιηθήο αμίαο..................................., ζχκθσλα κε ηε κε 

αξηζκφ................... Γηαθήξπμή ζαο. 

Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη θαζ‟ φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηνλ αλσηέξσ 

δηαγσληζκφ απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο [ε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο: ηεο ελ ιφγσ Δηαηξίαο] ή 

[ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο: ησλ Δηαηξηψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο αηνκηθά γηα θάζε 

κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο 

κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο] 

Σν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο 

θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί 

ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ………………(εκείσζε πξνο ηελ Σξάπεδα : ν ρξφλνο ηζρχνο πξέπεη 

λα είλαη κεγαιχηεξνο ηνπιάρηζηνλ θαηά έλα (1) κήλα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο Πξνζθνξάο, ήηνη 

ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) κελψλ). 

Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο, χζηεξα έγγξαθε δήισζή ζαο, κε ηελ πξνυπφζεζε 

φηη ην ζρεηηθφ αίηεκα ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην 

ηέινο ραξηνζήκνπ. 
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εκείσζε γηα ηελ Σξάπεδα: 

Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη 

Ν.Π.Γ.Γ., ζπλνςίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζεο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπεηηθψλ πνπ έρεη 

θαζνξηζηεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 2. Τπόδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο 

Ολνκαζία Σξάπεδαο:_______________________________________ 

Καηάζηεκα:______________________________________________ 

(Γ/λζε νδφο- αξηζκφο Σ.Κ. – FAX) ____________________________ 

Ζκεξνκελία Έθδνζεο: _____________________________________ 

 

Πξνο: ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Καζηνξηάο    Ζκεξνκελία:____________ 

         ΔΤΡΧ:_________________ 

 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΤΜΒΑΖ, ΤΠ‟ ΑΡΗΘΜΟΝ .... ΓΗΑ………….. 

ΔΤΡΧ 

Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ [ε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο : ηεο Δηαηξίαο …………… Οδφο 

…………. Αξηζκφο….Σ.Κ. ……] ή 

[ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο : ησλ Δηαηξηψλ 

α) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Σ.Κ. ………….. 

β) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Σ.Κ. ………….. 

γ) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Σ.Κ. ………….. 

κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο 

νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο], 

θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ........................., γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο κε 

αξηζκφ................... πνπ αθνξά ζην δηαγσληζκφ ηεο …………. κε αληηθείκελν «…………….» θαη 

……………….. ζπλνιηθήο αμίαο ………........, ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ................... Γηαθήξπμή ζαο. 

Σν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο 

θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί 

ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ………………(εκείσζε πξνο ηελ Σξάπεδα : ν ρξφλνο ηζρχνο πξέπεη 

λα είλαη ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο). 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην 

ηέινο ραξηνζήκνπ. 

εκείσζε γηα ηελ Σξάπεδα: 

Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη 

Ν.Π.Γ.Γ., ζπλνςίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζεο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπεηηθψλ πνπ έρεη 

θαζνξηζηεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 3. Τπόδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Λεηηνπξγίαο 

Ολνκαζία Σξάπεδαο:_______________________________________ 

Καηάζηεκα:______________________________________________ 

(Γ/λζε νδφο- αξηζκφο Σ.Κ. – FAX) ____________________________ 

Ζκεξνκελία Έθδνζεο: _____________________________________ 

 

Πξνο: Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Καζηνξηάο    Ζκεξνκελία:____________ 

         ΔΤΡΧ:_________________ 

 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΧΝ ΠΑΡΑΓΟΘΔΝΣΧΝ  ΜΔ ΣΖΝ  ΤΠ‟ 

ΑΡΗΘΜ…………... ΤΜΒΑΖ, ΔΗΓΧΝ,  ΓΗΑ………….. ΔΤΡΧ 

Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ [ε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο : ηεο Δηαηξίαο …………… Οδφο 

…………. Αξηζκφο….Σ.Κ. ……] ή 

[ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο : ησλ Δηαηξηψλ 

α) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Σ.Κ. ………….. 

β) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Σ.Κ. ………….. 

γ) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Σ.Κ. ………….. 

κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο 

νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο], 

θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ........................., γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ παξαδνζέλησλ ηεο ζχκβαζεο 

κε αξηζκφ................... πνπ ππέγξαςε καδί ζαο ε ελ ιφγσ εηαηξεία γηα ηελ πξνκήζεηα «…………….» (αξ. 

Γηαθήξπμεο ………..) πξνο θάιπςε αλαγθψλ ηνπ …………………………………… θαη ην νπνίν πνζφλ 

θαιχπηεη ην 10% ηεο ζπκβαηηθήο πξν Φ.Π.Α. αμίαο εθ ……………….. ΔΤΡΧ απηήο. 

Σν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο 

θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί 

ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ………………(εκείσζε πξνο ηελ Σξάπεδα : ν ρξφλνο ηζρχνο πξέπεη 

λα είλαη κεγαιχηεξνο ηνπιάρηζηνλ θαηά ηξεηο (3) κήλεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαιήο ιεηηνπξγίαο, 

ήηνη δχν (2) έηε θαη ηξεηο (3) κήλεο). 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην 

ηέινο ραξηνζήκνπ. 

εκείσζε γηα ηελ Σξάπεδα: 

Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη 

Ν.Π.Γ.Γ., ζπλνςίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζεο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπεηηθψλ πνπ έρεη 

θαζνξηζηεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 
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ΜΔΡΟ Σ: ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ  

3
ε
 ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ (ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ)  

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ 

Μαπξησηίζζεο, 52 100 Καζηνξηά 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ – ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

 

ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

Αξηζκόο:  

Πνζό (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.):  

Πξνκεζεπηήο:  

Είδνο:  

Είδνο-Πνζόηεηα  

 

ηελ Καζηνξηά ζήκεξα ηελ .... ……….. ηνπ έηνπο ………., νη πην θάησ ζπκβαιιφκελνη: 

Αθελόο 

Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Καζηνξηάο πνπ εδξεχεη ζηελ Μαπξησηίζζεο, 52100 Καζηνξηά, θαη εθπξνζσπείηαη 

λφκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ ηνλ 

θ…………………………………………………………………………….     , θαη ε νπνία ζην εμήο ζα 

αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε σο «ε Αλαζέηνπζα Αξρή» 

θαη αθεηέξνπ 

Ζ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία …………………….. πνπ εδξεχεη ζηελ …………………….. *, έρεη αξηζκφ 

θνξνινγηθνχ κεηξψνπ ................., ππάγεηαη ζηε ΓΟΤ............ θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ θν 

…………………….., …………………….. ηεο εηαηξείαο, ζχκθσλα κε ην ............. θαη ε νπνία ζην εμήο 

ζα αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε σο «ν Αλάδνρνο», 

Λακβάλνληαο ππόςε : 

1) Σελ ππ. αξηζκ. ………… δηαθήξπμε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ «Πξνκήζεηα 

……………………………………………..». 

2)Ζ αξηζκ. ………./……………. Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή   ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πεξί νξηζκνχ ηεο 

αξκφδηαο επηηξνπήο απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

3) Σελ απφ …………….. θαη κε αξηζκ. Πξση. .........../……/…………… πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ, πνπ 

ππνβιήζεθε ζην πιαίζην ηνπ δηαγσληζκνχ ηεο πξναλαθεξφκελεο δηαθήξπμεο. 
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4) Σελ ππ. αξηζ. ................... απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, κε ηελ νπνία θαηαθπξψζεθε ην 

απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ ηεο πξναλαθεξφκελεο δηαθήξπμεο, ζηνλ Αλάδνρν. 

5) Ζ αξηζκ. ………./……………. Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή  ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πεξί νξηζκνχ ηεο 

αξκφδηαο επηηξνπήο παξαιαβήο θαη δηαρείξηζεο . 

 

πκθώλεζαλ θαη έθαλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα αθόινπζα: 

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΗΜΟΗ 

Αληίθιεηνο Σν πξφζσπν πνπ ν ΑΝΑΓΟΥΟ κε έγγξαθε δήισζή ηνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα 

πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax, θιπ.) 

νξίδεη σο ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε απηφλ θαη απηφο 

κε ππεχζπλε δήισζή ηνπ απνδέρζεθε ην δηνξηζκφ απηφ. 

Γηνηθεηηθή εληνιή: νπνηαδήπνηε νδεγία ή εληνιή δίδεηαη γξαπηψο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ηε 

Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ ή ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο ζηνλ Αλάδνρν ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηεο 

πξνκήζεηαο. 

Έγγξαθν: θάζε ρεηξφγξαθε, δαθηπινγξαθεκέλε ή έληππε εηδνπνίεζε, εληνιή ή νδεγία ή πηζηνπνηεηηθφ 

πνπ εθδίδεηαη βάζεη ηεο χκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηειεηππηψλ, ησλ ηειεγξαθεκάησλ θαη 

ησλ ηειενκνηνηππηψλ. 

Έξγν: Ζ αξηζκ. …………. δηαθήξπμε πνπ αθνξά ζηελ αλάδεημε πξνκεζεπηή γηα ηελ πξνκήζεηα 

ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Καζηνξηάο. 

Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΠΓΔ (ΑΔΠ 0058, Κσδηθφο έξγνπ ΠΓΔ: 2012ΔΠ00580089), είλαη 

εληαγκέλν ζην Δ.Π. Μαθεδνλία – Θξάθε 2007 – 2013 θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ)  κε θσδηθφ (MIS 384049) 

Ζκεξνκελία έλαξμεο ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο: Ζ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο. 

Ζκέξα: ε εκεξνινγηαθή εκέξα. 

Δπηηξνπή Παξαιαβήο: Σν αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν πνπ νξίδεηαη …………………….., κε βαζηθέο 

αξκνδηφηεηεο ηελ επίβιεςε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ηεο πξνκήζεηαο θαη ηελ 

παξαιαβή απηήο. 

Παξαδνηέα- Πξνζεζκίεο: Ζ πξνκήζεηα θαη νη ηπρφλ ππεξεζίεο πνπ ν Αλάδνρνο ζα παξαδψζεη ή νθείιεη 

λα παξαδψζεη ζχκθσλα κε ηε χκβαζε. 

Σα αλαθεξφκελα ζηε χκβαζε ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε εκέξεο, πνπ αξρίδνπλ λα ππνινγίδνληαη απφ ηελ 

επνκέλε ηεο πξάμεο, ελέξγεηαο ή γεγνλφηνο πνπ νξίδεηαη ζηε χκβαζε σο αθεηεξία. Όηαλ ε ηειεπηαία 

εκέξα ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ζπκπίπηεη κε κε εξγάζηκε εκέξα, ε πξνζεζκία ιήγεη ζην ηέινο ηεο 

πξψηεο εξγάζηκεο εκέξαο κεηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. 

Πξνζθνξά: ε απφ …………………….. πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

ύκβαζε: ε παξνχζα ζπκθσλία πνπ ζπλάπηνπλ θαη ππνγξάθνπλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο, φπσο είλαη δπλαηφ λα ηξνπνπνηεζεί ή ζπκπιεξσζεί. 

πκβαηηθά ηεύρε: Σα ηεχρε ηεο χκβαζεο κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ, θαζψο 

θαη φια ηα ηεχρε πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη ηε ζπκπιεξψλνπλ θαη πεξηιακβάλνπλ θαηά ζεηξά ηζρχνο: α) ηε 

χκβαζε, β) ηε Γηαθήξπμε, γ) ηελ Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. 

ΑΔΑ: 7ΨΔΟ4690ΒΥ-ΡΦΤ



ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ  
ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΚΑΣΟΡΙΑ 

           
                                                                              Εςπωπαϊκή Ένωζη 

                                                                                                                                      Εςπωπαϊκό Ταμείο    
                                                                                                                                Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ     

Σελίδα 78 από 89 
 
 

πκβαηηθό ηίκεκα: ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ αληάιιαγκα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Πξνκήζεηαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΒΑΖ 

Με ηελ παξνχζα, ε Αλαζέηνπζα Αξρή αλαζέηεη θαη ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη, έλαληη ηεο ακνηβήο πνπ 

αλαθέξεηαη πην θάησ ζηελ παξνχζα, ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο 

ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζχκθσλα κε ηνλ θάησζη πίλαθα, κε ηνπο θαησηέξσ φξνπο θαη ζπκθσλίεο, 

ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα: 

ΠΗΝΑΚΑ I : ΠΡΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΑΣΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ ΦΟΡΔΑ ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ 

Δ ΔΤΡΧ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΑΞΗΑ Δ 

ΔΤΡΧ 

1.      

2.      

 ΤΝΟΛΟ     

 ΤΝΟΛΟ (ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΦΠΑ)   

 

ΠΗΝΑΚΑ II : ΠΡΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ ΦΟΡΔΑ ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ 

Δ ΔΤΡΧ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΑΞΗΑ Δ 

ΔΤΡΧ 

1.      

2.      

 ΤΝΟΛΟ     

 ΤΝΟΛΟ (ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΦΠΑ)   

(ζηε ζύκβαζε ζα πεξηιακβάλνληαη από ηα δεηνύκελα είδε, εθείλα ζηα νπνία αλαδείρζεθε αλάδνρνο ν 

πξνκεζεπηήο, ζύκθσλα κε ηελ θαηαθπξσηηθή απόθαζε) 

Ζ πξνκήζεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο απφ     

/   -    -2013 δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ απφ ............ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ 

Πξνκεζεπηή, πνπ ζεσξνχληαη ζην ζχλνιφ ηνπο αλαπφζπαζηα κέξε ηεο παξνχζαο. 

ΑΡΘΡΟ 3. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

Σα πξνο πξνκήζεηα είδε ζα είλαη ζχκθσλα κε ηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηεο Πξνκεζεχηξηαο ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηνπο φξνπο θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζκ. ………  Γηαθήξπμεο , πνπ επηζπλάπηνληαη θαη 

απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο. 

ΑΡΘΡΟ  4. ΣΟΠΟ & ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ – ΠΑΡΑΛΑΒΖ  &  ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

Ζ παξάδνζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζα γίλεη κε κέξηκλα, επζχλε θαη δαπάλε ηνπ αλαδφρνπ ζηνπο ρψξνπο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα ηνπ παξαπάλσ άξζξνπ 2 θαη ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο φξνπο ηεο 
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αξηζκ. …….. Γηαθήξπμεο. ε πεξίπησζε κε έγθαηξεο παξάδνζεο ησλ εηδψλ ζα επηβιεζνχλ ζηνλ 

Πξνκεζεπηή θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε Ννκνζεζία. 

Ο ρξφλνο παξάδνζεο - εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ζην εθάζηνηε Ννζνθνκείν νξίδεηαη ζε 

……………εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο. Μεηά απφ 

παξέιεπζε δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο, δηάξθεηαο ελφο (1) κελφο, θαηά ηελ νπνία πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ φινη νη απαηηνχκελνη πνηνηηθνί έιεγρνη, νη κεηξήζεηο, ε επίδεημε ιεηηνπξγίαο ηνπ, ε 

δηαπίζησζε ηεο θαιήο ηνπ θαηάζηαζεο, ε επαιήζεπζε ησλ ηερληθψλ ηνπ δπλαηνηήησλ θαη 

ραξαθηεξηζηηθψλ, ζα ζπληαρζεί πξαθηηθφ πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο απφ ηελ αξκφδηα 

Δπηηξνπή. 

1) Ζ παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηνπο ρψξνπο ηνπ εθάζηνηε 

Ννζνθνκείνπ θαη ζα γίλεη απφ ηξηκειή επηηξνπή, πνπ ζα εθδψζεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο 

πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο. Ζ παξάδνζε ηνπ εμνπιηζκνχ, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα είλαη απνιχησο 

θαηάιιεινο γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδεηαη, ζα γίλεη κε έμνδα θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ.  

2) Ο πξνκεζεπηήο θέξεη ηνλ θίλδπλν κέρξη ηεο νξηζηηθήο παξάδνζεο ηνπ ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ 

εθηφο αλ ε θζνξά ή θαηαζηξνθή πξνέιζεη απνδεδεηγκέλα απφ ππαηηηφηεηα ησλ ππαιιήισλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. 

3) Ρεηψο ζπκθσλείηαη φηη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θαηά ην ρξφλν παξάδνζεο έρεη απνζπξζεί απφ 

ηελ θπθινθνξία νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ εμνπιηζκνχ, απηφ ζα αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή κε 

άιιν κε ηζνδχλακα ή βειηησκέλα ραξαθηεξηζηηθά. 

4) Ζ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ ζα γίλεη απφ Δπηηξνπή πνπ ζα νξίζεη ε Τπεξεζία. Ο έιεγρνο ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/2007, ηα πξνβιεπφκελα ζηνπο 

ζρεηηθνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηελ πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή, ηα παξαζηαηηθά πνπ 

ζα ζπλνδεχνπλ ηνλ εμνπιηζκφ θαη πάλησο, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο παξαπάλσ Δπηηξνπήο. 

5) Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δψζεη νπνηαδήπνηε ζηνηρεία πξνέιεπζεο ήζειε δεηήζεη ν 

θνξέαο γηα ηε δηαπίζησζε ηεο πνηφηεηαο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ. 

6) Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αλαγξάθεη ζην δειηία απνζηνιήο θαη ην ηηκνιφγην πψιεζεο ηνλ αξηζκφ 

ηεο ζχκβαζεο.  

7) Γηα ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή, 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε παξάδνζε ησλ ηερληθψλ εγρεηξηδίσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα πιήξεο ζεηξά 

ηεπρψλ κε νδεγίεο ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο (Operation and service manual) ζηελ αγγιηθή 

θαη ειιεληθή γιψζζα.  

Καηά ηα ινηπά, γηα ηνλ ηφπν, ρξφλν θαη ηε δηαδηθαζία παξάδνζεο – παξαιαβήο ηζρχνπλ νη φξνη ηεο αξηζκ.  

……………..  Γηαθήξπμεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ –ΔΚΠΣΧΔΗ ΜΔΥΡΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 Ο πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκά ηνπ πνπ 

απνξξέεη απφ απηή, εθφζνλ δελ παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηνλ εμνπιηζκφ ή δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε 

απηφλ κέζα ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν, κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ θνξέα (Γ.Ν.Κ.) 

νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 

 Ο αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο φηαλ ν εμνπιηζκφο δελ παξαδφζεθε ή αληηθαηαζηάζεθε κε 

επζχλε ηνπ Γεκνζίνπ ή φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 
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 Με ηελ απφθαζε θήξπμεο αλαδφρνπ εθπηψηνπ απφ ηε ζχκβαζε κπνξεί λα ηνπ παξαζρεζεί ε 

δπλαηφηεηα παξάδνζεο ηνπ εμνπιηζκνχ κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ πνπ γίλεηαη εηο βάξνο ηνπ πέξαλ ηεο νπνίαο νπδεκία παξάδνζε απνξξηθζέληνο εμνπιηζκνχ 

γίλεηαη δεθηή. 

 ηνλ πξνκεζεπηή πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή ζχκβαζε, επηβάιινληαη 

κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ θνξέα (Γ.Ν.Κ.) νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ αζξνηζηηθά 

ή δηαδεπθηηθά νη παξαθάησ θπξψζεηο: 

α) Καηάπησζε νιηθή ή κεξηθή ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαηά 

πεξίπησζε.   

β) Αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο ζε βάξνο ηνπ έθπησηνπ πξνκεζεπηή ζηνλ επφκελν πξνζθέξνληα πνπ είρε 

ιάβεη κέξνο ζην δηαγσληζκφ. Κάζε άκεζε ή έκκεζε πξνθαινχκελε δεκία ηνπ δεκνζίνπ ή ηπρφλ δηαθέξνλ 

πνπ ζα πξνθχςεη, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ εθπηψηνπ πξνκεζεπηή. Ο θαηαινγηζκφο απηφο γίλεηαη 

αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί λέα αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο θαηά ηα παξαπάλσ 

νξηδφκελα. ηελ πεξίπησζε απηή ν ππνινγηζκφο ηνπ θαηαινγηδφκελνπ πνζνχ γίλεηαη κε βάζε θάζε 

ζηνηρείν, θαηά ηελ θξίζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ θαη κε βάζε ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ 

ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ.  

 Καηαινγηζκφο ζηνλ πξνκεζεπηή πνζνχ ίζνπ κε ην 10% ηεο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο γηα ηελ νπνία 

θεξχρζεθε έθπησηνο, φηαλ ηνπ δφζεθε ην δηθαίσκα λα παξαδψζεη ηνλ εμνπιηζκφ κέρξη ηελ πξνεγνχκελε 

ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, αλεμάξηεηα εάλ ηειηθά έθαλε ρξήζε ή φρη ηνπ 

δηθαηψκαηνο απηνχ.  

 ε πεξίπησζε πνπ ε αλάζεζε πξνκήζεηαο ζε βάξνο έθπησηνπ πξνκεζεπηή γίλεη κε ηξνπνπνίεζε φξσλ 

ή ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο θαηαθχξσζεο, ηεο αλάζεζεο ή ηεο ζχκβαζεο, απφ ηηο νπνίεο θεξχρζεθε 

έθπησηνο, θαηά πεξίπησζε, θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δηαθέξνληνο ζε βάξνο ηνπ, ιακβάλεηαη ππφςε ε 

δηαθνξά πνπ ηπρφλ πξνθχπηεη απφ ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ φξσλ ή ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ε 

νπνία ζπκςεθίδεηαη κε ην πξνο θαηαινγηζκφ πνζφ. 

 Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα επηβάιεη θπξψζεηο κε ηε κνξθή πξνζηίκσλ ζηελ πεξίπησζε, ζηελ 

νπνία ν Αλάδνρνο θαζπζηεξεί, ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο, ηελ παξάδνζε παξαδνηένπ, 

πέξαλ ησλ ρξνληθψλ πεξηζσξίσλ πνπ ζα αλαθέξνληαη θαη ζα γίλνπλ ακνηβαία απνδεθηά ζηε ζχκβαζε. 

 Σα πξφζηηκα νξίδνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 ηνπ Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Π.Γ. 

118/07). Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ηελ επρέξεηα λα εηζπξάμεη ηα πξφζηηκα είηε ζε κνξθή 

παξαθξάηεζεο απφ πιεξσκέο, είηε κε παξαθξάηεζε απφ ηηο εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο. 

 ε πεξίπησζε επαλεηιεκκέλσλ θαζπζηεξήζεσλ ζηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ πξνκεζεπηή ή ζε 

πεξίπησζε παξάβαζεο απφ ηνλ αλάδνρν νηνπδήπνηε απφ ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηεο ζρεηηθήο 

ζχκβαζεο ή πιεκκεινχο εθηέιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο 

αξκφδηαο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο δηθαηνχηαη λα θεξχμεη ηνλ πξνκεζεπηή έθπησην θαη λα ιχζεη ηε 

ζχκβαζε αδεκίσο γηα ην Διιεληθφ Γεκφζην. 

 Οη πνηληθέο ξήηξεο δελ επηβάιινληαη θαη ε έθπησζε δελ επέξρεηαη αλ ν Πξνκεζεπηήο απνδείμεη φηη ε 

θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε αλψηεξε βία ή ζε ππαηηηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

 ε πεξίπησζε έθπησζεο θαηαπίπηνπλ ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο 

εθηέιεζεο ή θαιήο ιεηηνπξγίαο θαηά πεξίπησζε θαη ππνρξενχηαη ν Πξνκεζεπηήο ζε απνθαηάζηαζε θάζε 
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δεκίαο απφ ηελ παξάβαζε γηα ηελ νπνία επηβιήζεθε ε έθπησζε. Γηα ηε δηαδηθαζία θήξπμεο ηνπ 

πξνκεζεπηή έθπησηνπ, έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ ΠΓ 118/07. 

 Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ, o ρνξεγεηήο 

επζχλεηαη θαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη απφ ηε κε εθηέιεζε ή ηελ θαθή εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο.  

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΑΜΟΗΒΖ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ 

Ζ ακνηβή πνπ ζα θαηαβιεζεί απφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Καζηνξηάο ζηνλ Αλάδνρν αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

………………….. επξώ θαη ……………….. ιεπηώλ (……………,.. €), πιένλ ΦΠΑ ……….% 

……………………. επξώ θαη …………….. ιεπηώλ (………..,…..€) ήηνη ζπλνιηθά ……………………. 

επξώ θαη …………. ιεπηώλ (……………..,…€). ην ηίκεκα πεξηιακβάλνληαη φιεο νη ελδερφκελεο 

ακνηβέο ηξίησλ θαζψο θαη νη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο, ρσξίο θακία 

πεξαηηέξσ επηβάξπλζε ηεο ππεξεζίαο. 

Υξφλνο εμφθιεζεο: Δληφο εμήληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επφκελε ηεο ππνβνιήο ηνπ 

ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ ηνλ αλάδνρν, θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα έρεη ζπληειεζηεί ε νξηζηηθή 

πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή θαη ζα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ε κεηαθνξά ησλ ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ απφ 

ηνλ θνξέα ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ. 

Ζ εμφθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 35 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ εμφθιεζε ηίηισλ 

πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. (απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη 

αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θ.ι.π.) 

Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη α) γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ απνζηνιή ηνπ 

ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο ζην Διεγθηηθφ πλέδξην θαη κέρξη ηε ζεψξεζε απηνχ, β) γηα 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ, θαζψο γ) ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο κεηαθνξάο ησλ 

ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ απφ ηνλ θνξέα ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο είλαη ε θαηάζεζε ζηελ νηθνλνκηθή 

ππεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ : 

α) Σηκνινγίνπ πψιεζεο  

β) Απνδεηθηηθνχ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. 

γ) Πξσηφθνιινπ νξηζηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ηνπ εμνπιηζκνχ, ππνγεγξακκέλν απφ ηελ εηδηθή 

επηηξνπή πνπ νξίδεηαη κε Απφθαζε Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ . 

 Καηά ηελ πιεξσκή παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 55 ηνπ Ν. 2238/94 θφξνο 

εηζνδήκαηνο. Ο Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη, ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 4013/15.09.2011 άξζξν 4 παξ. 3 , κε 

θξάηεζε 0,10% γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ. 

ε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο πξνζψπσλ άλεπ λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο, ηα παξαζηαηηθά 

εθδίδνληαη απφ θάζε έλα κέινο ηεο θνηλνπξαμίαο ή ηεο έλσζεο ρσξηζηά, αλάινγα κε ην κέξνο ηεο 

πξνκήζεηαο πνπ έρεη αλαιάβεη λα πινπνηήζεη, φπσο έρεη πεξηγξαθεί ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηεο ζρεηηθήο 

έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, θαη κε αλαθνξά ζηελ πεξηγξαθή απηή. 

Δίλαη δπλαηφλ γηα ιφγνπο επρέξεηαο λα πξνβιεθζεί θαη λα δεισζεί πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαηά ηε 

δηάξθεηα ζχλαςεο ηεο χκβαζεο ν νξηζκφο ελφο κέινπο ηεο ελψζεσο ή θνηλνπξαμίαο σο εθπξνζψπνπ 
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(“project leader”). Ο εθπξφζσπνο απηφο ζα εθδίδεη ην ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ θαη ζα κεξηκλά γηα ηελ 

θαηαβνιή ησλ ζρεηηθψλ πνζψλ ζηα ππφινηπα κέιε θαηά ην ιφγν ζπκκεηνρήο εθάζηνπ ζην πινπνηεζέλ 

ηκήκα ηεο πξνκήζεηαο. Σν Ννζνθνκείν  δελ ππέρεη θακία επζχλε γηα ηελ πξνζήθνπζα θαηαβνιή ζηα 

κέιε ηεο ελψζεσο / θνηλνπξαμίαο θαη δελ εκπιέθεηαη ελ γέλεη θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν ζε δεηήκαηα πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο εζσηεξηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ελψζεσο / θνηλνπξαμίαο.   

Ζ πιεξσκή ζα γίλεη κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ παξαδφζεθε, 

κεηά ηεv νξηζηηθή παξαιαβή απηνχ (άξζξν 35 παξ. 1α  Κ.Π.Γ.) θαη ππφ ηνλ φξν φηη δελ ζπληξέρεη 

πεξίπησζε παξαιαβήο ηνπ εμνπιηζκνχ κε έθπησζε ή πεξίπησζε επηβνιήο πξνζηίκσλ ή άιισλ 

νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ εηο βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή. 

Ζ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο πνζνηηθήο 

θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ηνπ εμνπιηζκνχ, θαη ηελ έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ πξσηνθφιινπ. Δάλ ν 

πξνκεζεπηήο εθδψζεη ηηκνιφγην πψιεζεο – δειηίν απνζηνιήο σο ζπλνδεπηηθφ θνξνινγηθφ ζηνηρείν ηνπ 

εμνπιηζκνχ, ν ρξφλνο πιεξσκήο ππνινγίδεηαη απφ ηελ επνκέλε ηεο ζχληαμεο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο 

παξαιαβήο.  

ε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο πξνζψπσλ άλεπ λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο, ηα παξαζηαηηθά 

εθδίδνληαη απφ θάζε έλα κέινο ηεο θνηλνπξαμίαο ή ηεο έλσζεο ρσξηζηά, αλάινγα κε ην κέξνο ηεο 

πξνκήζεηαο πνπ έρεη αλαιάβεη λα πινπνηήζεη, φπσο έρεη πεξηγξαθεί ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηεο ζρεηηθήο 

έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, θαη κε αλαθνξά ζηελ πεξηγξαθή απηή. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ - ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ-ΠΑΡΟΥΖ 

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ 

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο παξνχζαο, ν Αλάδνρνο θαηέζεζε ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηε κε αξηζκφ 

…………………………. εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο …………….. ΣΡΑΠΔΕΑ, πνζνχ 

…………………….. επξψ (………………. €) (10% ηεο ζπκθσλνχκελεο κε ηελ παξνχζα ακνηβήο ηνπ 

Αλαδφρνπ, ρσξίο ηνλ θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο), ηζρχνο πέληε (5) κελψλ, ε νπνία έρεη ζπληαρζεί θαηά ην 

αληίζηνηρν ππφδεηγκα ηεο αξηζκ. ……. Γηαθήξπμεο. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή (πνζνηηθή θαη 

πνηνηηθή) παξαιαβή ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ 

ηνπο δχν ζπκβαιινκέλνπο θαη ηελ θαηάζεζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο ιεηηνπξγίαο.  

  

ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ-ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη πξηλ ηελ απνδέζκεπζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο θαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ ρξφλνπ θαιήο ιεηηνπξγίαο, λα θαηαζέζεη άιιε εγγπεηηθή επηζηνιή 

γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ, πνζνχ ίζνπ κε ην 3% ηεο ζπκβαηηθήο ηνπ αμίαο ρσξίο Φ.Π.Α., ν 

ρξφλνο ηζρχνο ηεο νπνίαο ζα πξέπεη λα είλαη ίζνο κε ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ είδνπο, πιένλ ηξεηο (3) κήλεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

α. Καζ΄ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο θαη ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ, ν Αλάδνρνο 

ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ην Ννζνθνκείν γηα ηα νπνίν πξννξίδεηαη ν αληίζηνηρνο εμνπιηζκφο, 
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ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο. 

β. Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο 

λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο 

ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη 

κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο. 

γ. ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ‟ νινθιήξνπ ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο 

ππνρξενχηαη κέζα ζε είθνζη (20) εξγάζηκεο κέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ 

ηελ αλσηέξα βία λα ηα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ ππεξεζία ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία. 

δ. Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πινπνηήζεη ηελ πξνκήζεηα, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα 

ζηα ζρεηηθά άξζξα ηεο παξνχζαο, εθηειψληαο πξνζεθφλησο φιεο ηηο επηκέξνπο εξγαζίεο, πνπ απηφ 

πεξηιακβάλεη, δηαζέηνληαο ην θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ κε ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία, 

ηερλνγλσζία θαη ηθαλφηεηα ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο. 

ζη. Ο Αλάδνρνο εγγπάηαη θαη θέξεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο, πνπ πξνβιέπνληαη ή απνξξένπλ 

απφ ηελ παξνχζα χκβαζε θαη ην Νφκν θαη ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε εξγαζία εθηειείηαη απφ ην 

πξνζσπηθφ ηνπ, πνπ ζα αζρνιεζεί ή ζα παξάζρεη νπνηεζδήπνηε ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε ηελ παξνχζα 

χκβαζε. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνλ 

απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο. 

δ. Ο Αλάδνρνο ζα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα εκπνδίδεη πξάμεηο ή παξαιείςεηο, πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

ε. Απαγνξεχεηαη ζηνλ Αλάδνρν λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο νπνηεζδήπνηε ππεπζπλφηεηεο θαη επζχλεο, πνπ 

απνξξένπλ γη‟ απηφλ απφ ηελ παξνχζα. 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ 

Σα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, ζην 

κέηξν πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο. 

Ο Αλάδνρνο, επηθαινχκελνο ππαγσγή ηεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε γεγνλφο πνπ 

εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηεο αλσηέξαο βίαο, νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη θαη επηθαιεζζεί πξνο ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή θαη ηηο Γηνηθήζεηο ηεο 3
εο

 Τ.Πε. (Μαθεδνλίαο) θαη ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ην νπνίν πξννξίδεηαη ν 

αληίζηνηρνο εμνπιηζκφο, ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθά εληφο απνζβεζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη 

(20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ, πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.  

Ο πξνκεζεπηήο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενχηαη, κέζα ζε είθνζη (20) κέξεο απφ ηφηε πνπ 

ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα 

πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΤΜΒΑΖ 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ 

ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, κε απφθαζε ηεο δηνίθεζεο χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε 

ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ηεο ΔΓΑ.(άξζξν 24 παξ. 1 

ΠΓ118/07) θαη (άξζξν 38 αξ. πξση.43804/EYΘΤ2041/07-09-2009) 
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ΑΡΘΡΟ 11. ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη έρεη εθηειεζηεί φηαλ παξαδνζεί νξηζηηθά ν εμνπιηζκφο, γίλεη ε απνπιεξσκή ηνπ 

ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο θαη εθπιεξσζνχλ νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο απφ ηα ζπκβαιιφκελα 

κέξε θαη απνδεζκεπζνχλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηε ζχκβαζε. 

ΑΡΘΡΟ 12. ΛΟΗΠΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ - ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ 

Ζ αξίζκ      /   -    -2013 δηαθήξπμε ηνπ ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ θαη ε ππ‟αξ.πξση.       θαηαηεζείζα 

πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ απνηεινχλ ζπκπιεξσκαηηθά ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζπκβαηηθά ηεχρε.  

Γηα φ,ηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, εθαξκφδνληαη νη φξνη ηεο ππ‟ αξηζ. ……. δηαθήξπμεο 

ηνπ δηελεξγεζέληνο δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη νη πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ δηαηάμεηο, φπσο ηζρχνπλ 

θάζε θνξά (Π.Γ. 118/2007, Ν. 2286/1995, άξζξα 79 - 85 Ν. 2362/1995, Ν. 2955/2001, Ν. 2198/1994, 

Π.Γ. 20/2007 θ.ι.π.). Ζ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηψλ δελ απνθιείεη ηελ άζθεζε άιισλ δηθαησκάησλ 

ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, πνπ απνξξένπλ απφ ηηο ζπλαθείο κε ηε ζχκβαζε δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα 

θαη ηεο ινηπήο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 

ΑΡΘΡΟ 13. ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ 

Ο Αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα πξνζπαζνχλ λα ξπζκίδνπλ θάζε δηαθνξά πνπ 

ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα 

ππνγξαθεί, κε βάζε ηελ θαιή πίζηε θαη ηα ζπλαιιαθηηθά ήζε. 

Δπί δηαθσλίαο, θάζε δηαθνξά ζα ιχεηαη απφ ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα, εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη ην 

Διιεληθφ θαη ην θνηλνηηθφ. 

 

Δ ΠΗΣΧΖ ΣΧΝ ΑΝΧΣΔΡΧ ζπλεηάρζε ην παξφλ ζε δχν (2) πξσηφηππα, έλα (1) έιαβε ν Αλάδνρνο 

θαη έλα (1) ε Αλαζέηνπζα Αξρή. 

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

 Γηα ην Γεληθό Ννζνθνκείν Καζηνξηάο Γηα ηελ πξνκεζεύηξηα εηαηξεία 

  

 

 Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ 
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ΜΔΡΟ Ε: ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ ΤΝΣΖΡΖΖ 

 

ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ ΠΛΖΡΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ-ΔΠΗΚΔΤΖ 

H Δηαηξεία ……….. (εηαηξία) έρεη πξνκεζεχζεη ζην Ννζνθνκείν……… (πειάηεο) έλα 

ζπγθξφηεκα……………………………….ηνπ νίθνπ…………..,  Μνληέιν ……………….  

Σν ζπγθξφηεκα απηφ, ην νπνίν ν πειάηεο ρξεζηκνπνηεί γηα …………………………….. θαη 

……………………………………..ζθνπνχο έρεη απφ ηε θχζε ηνπ αλάγθε εηδηθήο ζπληεξήζεο θαη 

παξαθνινπζήζεο . 

Ο πειάηεο αλαζέηεη κε ηελ παξνχζα ζηελ εηαηξεία ψο αληηπξφζσπν/εθπξφζσπν ηνπ θαηαζθεπαζηνχ 

Οίθνπ …………………….. ζηελ Διιάδα θαη ε εηαηξεία δειψλεη φηη αλαιακβάλεη ηελ πιήξε ζπληήξεζε,  

επηζθεπή θαη παξαθνινχζεζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο κε ηνπο παξαθάησ φξνπο θαη ζπκθσλίεο :  

 Ζ Δηαηξεία ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ζηελ Διιάδα κφληκα θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ, κε 

πηζηνπνηεηηθφ εθπαίδεπζεο θαη εμνπζηνδφηεζεο απηνχ απφ ηνλ κεηξηθφ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν,  γηα ηελ 

ζπληήξεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κεραλεκάησλ .  

ΤΝΣΖΡΖΖ 

1.1. Ζ Δηαηξεία αλαιακβάλεη ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ είδνπο………..   θαη ησλ αλαθεξφκελσλ 

κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ ηνπ θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηα εηδηθά εγρεηξίδηα θαη 

πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή Οίθνπ. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξεψλεηαη λα αλαιάβεη ηε ζπληήξεζε θαη 

ηελ επηζθεπή ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο, κέρξη ηε ζπκπιήξσζε δέθα (10) εηψλ απφ ηεο παξάδνζεο ηνπ 

κεραλήκαηνο ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο, έλαληη ηδηαίηεξεο εηήζηαο ακνηβήο, ήηνη: …………επξψ, γηα ην 

πξψην έηνο (κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο). Οη αξρηθέο εηήζηεο ηηκέο γηα 

ζπληήξεζε ή γηα πξνκήζεηα ζα αλαζεσξνχληαη-αλαπξνζαξκφδνληαη, αλά έηνο, κέρξη ηε ζπκπιήξσζε 

δεθαεηίαο, κε ζπγθεθξηκέλν αληίζηνηρν πνζνζηφ, ην νπνίν δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ηνλ εθάζηνηε 

επίζεκν πιεζσξηζκφ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο ηεο Δ..Τ.Δ. 

1.2. Ζ ζχκβαζε πεξηιακβάλεη ηε ιεηηνπξγηθή ζπληήξεζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο θαη εηδηθφηεξα : 

α) ηνλ έιεγρν αζθαιείαο,  κεηξήζεηο ηάζεσλ παικψλ,  θιπ. 

β) ηηο αλαγθαίεο ξπζκίζεηο ηνλ έιεγρν ηθαλφηεηαο ιεηηνπξγίαο θαη θαιήο απφδνζεο . 

1.3. Ζ ζχκβαζε πεξηιακβάλεη αθφκα ηελ απνθαηάζηαζε ηπρφλ αλσκαιηψλ θαη εηδηθφηεξα : 

α) Σελ απνθαηάζηαζε ζπλήζσλ βιαβψλ θαη δεκηψλ νθεηινκέλσλ ζε θπζηνινγηθή θζνξά απφ ζπλήζε 

ρξήζε . 

β) Σελ αληηθαηάζηαζε ησλ θζαξκέλσλ αληαιιαθηηθψλ απφ ζπλήζε ρξήζε,  εμαηξνπκέλσλ κφλν ησλ 

αλαισζίκσλ πιηθψλ (ηα νπνία γηα ην είδνο κε α/α 1 είλαη ηα cd‟ s/dvd‟s,  Φηικο,  θηαγξαθηθά) πνπ ε 

πξνκήζεηα βαξχλεη ηνλ πειάηε .  

γ) Σελ αληηθαηάζηαζε (πιηθφ θαη εξγαζία) απεξηφξηζηνπ αξηζκνχ αθηηλνινγηθψλ ιπρληψλ,  ιπρληψλ, 

ςεθηαθψλ αληρλεπηψλ θ.ι.π. (απεξηφξηζηνο αξηζκφο) (αθνξά κφλν ην είδνο κε α/α 1). 

δ) Σε ιήςε θάζε πξνιεπηηθνχ κέηξνπ γηα ηελ απνθπγή ηπρφλ αλσκαιηψλ ή δεκηψλ . 

ε) Σπρφλ αλαβαζκίζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή Οίθνπ ζε ππάξρνληα πξνγξάκκαηα (software,  hardware θιπ.) . 
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1.4. Ζ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ζα γίλεηαη κε ηα απαηηνχκελα εηδηθά εξγαιεία θαη φξγαλα κεηξήζεσο θαη 

ειέγρνπ απφ εηδηθά εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο,  ζχκθσλα κε ηηο δηεζλψο ηζρχνπζεο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηνχ Οίθνπ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο . 

1.5. Καηά ηε ζπληήξεζε ή επηζθεπή ε Δηαηξεία ζα πξνβαίλεη θαηά ηελ άπνςή ηεο,  ζε θάζε απαηηνχκελε 

ηερληθή κεηαηξνπή γηα ηελ αξηηφηεξε θαη αζθαιή ιεηηνπξγία θαη απφδνζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο,  εθ‟ φζνλ 

ηνχην επηηξέπεηαη ή πξνβιέπεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή Οίθν .  

 Οη κεηαηξνπέο απηέο δελ ζα έρνπλ επίπησζε ζηελ παξερνκέλε πνηφηεηα θαη ηαρχηεηα ησλ εθηεινπκέλσλ 

εμεηάζεσλ, φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζηε ζχκβαζε ηεο αγνξάο ηνπ κεραλήκαηνο . Αληίζεηα 

απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ . 

1.6. Καζ'φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζα ηεξείηαη εκεξνιφγην ιεηηνπξγίαο-βιαβψλ θαη 

ζπληήξεζεο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο,  κε επζχλε ηνπ Κιηληθνχ Σκήκαηνο θαη ηνπ Σκήκαηνο Βηνταηξηθήο 

Σερλνινγίαο . Σν εκεξνιφγην απηφ ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ αξκφδην ηαηξφ ηνπ Σκήκαηνο (ή 

αθηηλνθπζηθφ), ηνλ αξκφδην ειεθηξνληθφ ηνπ Σκήκαηνο Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο θαη ηνλ ππεχζπλν 

ηερληθφ ηεο Δηαηξείαο .ην εκεξνιφγην ζα αλαγξάθνληαη φιεο νη βιάβεο θαη ηα αίηηά ηνπο,  θαζψο θαη νη 

ελέξγεηεο απνθαηάζηαζήο ηνπο απφ ηελ πιεπξά ηεο Δηαηξείαο.  

1.7. Σν ηειηθφ παξερφκελν έξγν ζπληήξεζεο ηεο εηαηξίαο ειέγρεηαη απφ αξκφδηα ηξηκειή επηηξνπή 

παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο, πνπ νξίδεηαη γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ε νπνία βεβαηψλεη ζε δειηίν ηελ 

πνζνηηθή θαη πνηνηηθή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. Σν δειηίν 

παξαιαβήο ηεο επηηξνπήο είλαη απαξαίηεην δηθαηνινγεηηθφ γηα ηελ εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ. 

2. ΖΜΔΡΔ ΚΑΗ ΧΡΔ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΖ-ΥΡΟΝΟ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΖ 

     Ζ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο  απφ Γεπηέξα έσο 

Παξαζθεπή θαη απφ ψξα 08.00 έσο 16.00. 

     Οη επηζθεπέο ησλ βιαβψλ γίλνληαη θαζεκεξηλά κε εμαηξνπκέλσλ ησλ Αξγηψλ θαη αββαηνθχξηαθσλ. 

Ζ πξνζέιεπζε ησλ Σερληθψλ  ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο επηζθεπέο ζα γίλεηαη θαηά ην δπλαηφλ κέζα ζε 16 

ψξεο απφ ηε ιήςε ηεο εηδνπνίεζεο ζηα γξαθεία ηεο . 

     Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ πληεξήζεσλ-Δπηζθεπψλ πνπ ζα γίλνληαη απφ ηνπο ηερληθνχο ηεο εηαηξείαο ζα 

εηδνπνηείηαη κε Fax θαη αξκφδηνο ηερληθφο ηεο Βηνηαηξηθήο Σερλνινγίαο . Παξάβαζε απηνχ ηνπ φξνπ ζα 

επηθέξεη ηελ πνηλή ηεο κε πιεξσκήο ηνπ εμακεληαίνπ ηηκνινγίνπ πνπ ζα εθδίδεηαη απφ ηελ εηαηξεία.  

     Ζ επηηξεπφκελε δηάξθεηα αθηλεηνπνίεζεο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ζπκθσλείηαη ζε  δηαθφζηεο ζαξάληα 

(240)  ψξεο αλά έηνο . Χο ρξφλνο αθηλεηνπνίεζεο νξίδεηαη ν ρξφλνο αθηλεηνπνίεζεο ησλ επη κέξνπο 

απηφλνκσλ ιεηηνπξγηθψλ κνλάδσλ ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο θαηά ηνλ νπνίν δελ ήηαλ δπλαηή ε 

δηελέξγεηα πεξηζηαηηθνχ . Ο ρξφλνο απηφο ζα πξνζκεηξάηαη αζξνηζηηθά απφ ηε ζηηγκή θιήζεο ηεο 

εηαηξείαο γηα επηζθεπή (κε απνζηνιή fax απφ Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή θαη απφ ψξεο 08.00 έσο 20.00 (κε 

εμαηξνπκέλσλ ησλ Αξγηψλ θαη αββαηνθχξηαθσλ). O ρξφλνο απηφο δελ πεξηιακβάλεη ηνλ ρξφλν 

πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο θαη εξγαζίεο αλαβάζκηζεο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. Χο ψξα αθηλεηνπνίεζεο ζα 

ινγίδεηαη ην ζχλνιν ησλ σξψλ ηνπ 24ψξνπ απφ ηελ ρξνληθή ζηηγκή ηεο εηδνπνίεζεο ηεο εηαηξείαο, φπσο 

απηή πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ, κέρξη ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο. 

3. ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ 

     ηφ ηέινο ηζρχνο ηνπ θάζε ρξφλνπ ηεο ζχκβαζεο ζα ππνινγίδνληαη νη ψξεο αθηλεηνπνίεζεο ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο φπσο νξίδεηαη αλσηέξσ . 

ΑΔΑ: 7ΨΔΟ4690ΒΥ-ΡΦΤ



ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ  
ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΚΑΣΟΡΙΑ 

           
                                                                              Εςπωπαϊκή Ένωζη 

                                                                                                                                      Εςπωπαϊκό Ταμείο    
                                                                                                                                Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ     

Σελίδα 87 από 89 
 
 

     Γηα θάζε ψξα αθηλεηνπνίεζεο πέξαλ δηαθνζίσλ ζαξάληα (240) σξψλ εηεζίσο, ζα επηβάιιεηαη ζηελ 

………………σο πνηληθή ξήηξα παξάηαζε ηεο ζχκβαζεο πέληε ψξεο  ρσξίο ακνηβή θαη νγδφληα (80) 

ΔΤΡΧ πξφζηηκν αλά ψξα αθηλεηνπνίεζεο. 

     Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ ζπληήξεζεο θαη κεηά ηελ παξέιεπζε είθνζη εξγαζίκσλ 

εκεξψλ ρσξίο ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ή αδπλακία παξνρήο αληαιιαθηηθψλ, ε εηαηξεία 

ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη ην ζχλνιν ηνπ ζπγθξνηήκαηνο κε λέαο ηερλνινγίαο θαη απμεκέλσλ ε 

αληίζηνηρσλ ηνπιάρηζηνλ δπλαηνηήησλ ρσξίο θακία επηβάξπλζε ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

4. ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

 H παξνχζα ζχκβαζε ζπκθσλείηαη γηα δηάξθεηα……. Δηψλ, αλά έηνο αλαλενχκελε, αξρφκελε 

απφ……….. . 

5. ΣΗΜΖΜΑ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ 

1. Ζ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ θαζνξίδεηαη ζηα ……………….. € εηεζίσο ρσξίο ην ΦΠΑ, κε αλαπξνζαξκνγή 

ηνπ πνζνχ αλά έηνο, κέρξη ηε ζπκπιήξσζε δεθαεηίαο, κε ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ, ην νπνίν αληηζηνηρεί 

ζην εθάζηνηε επίζεκν πιεζσξηζκφ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο ηεο Δ..Τ.Δ. 

2. H πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ (€), κεηά απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ 

εληαικάησλ πιεξσκήο απφ ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

3. Υξφλνο εμφθιεζεο: Δληφο εμήληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επνκέλε ηεο ππνβνιήο ηνπ 

ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ ηνλ αλάδνρν. 

4. Ζ εμφθιεζε γίλεηαη αθνχ ππνβιεζνχλ : 

4.1. Σα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 35 ηνπ 

Κ.Π.Γ. (Π.Γ. 118/2007) θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε 

απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. (απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο 

θ.ι.π.). 

4.2. Σηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ  

4.3.  Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ησλ εξγαζηψλ φηη ν αλάδνρνο 

εμεηέιεζε  θαιψο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο γηα ην ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα  

5. ε πεξίπησζε πνπ ε εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ γίλεη κεηά ηελ πην πάλσ πξνζεζκία, ην Ννζνθνκείν 

θαζίζηαηαη ππεξήκεξν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 166/2003 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκν-

ζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35 ηεο 29-6-2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο 

εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 138/5-6-2003) θαη ην νθεηιφκελν πνζφ θαηαβάιιεηαη έληνθα, εθφζνλ 

ππνβιεζεί ζρεηηθή αίηεζε ηνπ πξνκεζεπηή, κε επηηφθην πνπ ηζνχηαη κε ην άζξνηζκα ηνπ επηηνθίνπ πνπ 

εθαξκφδεηαη γηα ηηο θχξηεο πξάμεηο αλαρξεκαηνδφηεζεο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο (επηηφθην 

αλαθνξάο) πξνζαπμεκέλν θαηά δχν (2,00) πνζνζηηαίεο κνλάδεο (πεξηζψξην). 

6. Ο αλάδνρνο βαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο επί ηνπ ηηκήκαηνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

7. Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο απφ 

ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/1994 θφξνο εηζνδήκαηνο 8% επί ησλ θξαηήζεσλ.   

9.  Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ην Ννζνθνκείν.  
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6. ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ 

Ο Αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα πξνζπαζνχλ λα ξπζκίδνπλ θάζε δηαθνξά πνπ 

ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα 

ππνγξαθεί, κε βάζε ηελ θαιή πίζηε θαη ηα ζπλαιιαθηηθά ήζε. 

 

Δπί δηαθσλίαο, θάζε δηαθνξά ζα ιχεηαη απφ ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα, εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη ην 

Διιεληθφ θαη ην θνηλνηηθφ. 

 

Δ ΠΗΣΧΖ ΣΧΝ ΑΝΧΣΔΡΧ ζπλεηάρζε ην παξφλ ζε δχν (2) πξσηφηππα, έλα (1) έιαβε ν Αλάδνρνο 

θαη έλα (1) ε Αλαζέηνπζα Αξρή. 

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

 Γηα ην Γεληθό Ννζνθνκείν Καζηνξηάο Γηα ηελ πξνκεζεύηξηα εηαηξεία 

  

 Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ 
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ΜΔΡΟ Ζ΄ ΚΑΣΟΦΔΗ ΥΧΡΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 
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