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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Επωνυμία Γενικό Νοςοκομείο Χίου «ΣΚΥΛΛΤΣΕΛΟ» 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Ζλενασ Βενιηζλου 2  

Ρόλθ Χίοσ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 82132 

Χϊρα GR (HELLAS) 

Κωδικόσ ΝUTS EL413 

Τθλζφωνο 2271350258 

Φαξ 2271044311 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  promithion@xioshosp.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Β. Ραγοφδθ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.xioshosp.gr 

Τόποσ διεξαγωγισ Γραφείο Ρρομθκειϊν Νοςοκομείου Χίου 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι   Ν.Ρ.Δ.Δ αποτελεί μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι και ανικει ςτο Υπουργείο 
Υγείασ. 

   

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν υγείασ. 

 

τοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

γ)        Οι προςφορζσ υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ : www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 
(Συςτθμικόσ αρικμόσ 100094) 

δ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν διεφκυνςθ: www.xioshosp.gr  

 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία, βάςει τθσ παρ. 3 του άρκρου 27 του ν. 4412/16. 
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Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ Ρεριφζρεια Βορείου Αιγαίου ,κωδ. ΡΑΞΘΣ ΣΑ 
2020ΕΡ08810022. Θ δαπάνθ για τθν ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α.Ε : 9549 ςχετικι πίςτωςθ του 
προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2020  του Φορζα. 

 

     Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο υποζργο Νο 1 τθσ Ρράξθσ : Προμικεια ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ 
για τθν αφξθςθ ενεργϊν κλινϊν νοςθλείασ και κλινϊν εντατικισ κεραπείασ, ςτο ΓΝ Χίου κυλίτςειο, 
ενόψει πανδθμίασ COVID-19»  θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα  « Βόρειο Αιγαίο 
2014-2020» με βάςθ τθν απόφαςθ ζνταξθσ με αρ. πρωτ. 2009/25-08-20 τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ 
του Ε.Ρ. Ρεριφζρειασ Βορείου  Αιγαίου και ζχει λάβει κωδικό MIS 5067309 
     Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ε.Τ.Ρ.Α. -ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΤΑΜΕΛΟ 
ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ) και από εκνικοφσ όρουσ μζςω ΡΔΕ. 

 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ προμικεια ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ για τθν αφξθςθ ενεργϊν 
κλινϊν νοςθλείασ και κλινϊν εντατικισ κεραπείασ, ςτο ΓΝ Χίου κυλίτςειο, ενόψει πανδθμίασ COVID-19            

Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) : 33141620-2 

Ρροςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο τθσ προμικειασ ι για μζροσ αυτισ. 

Σα είδθ:  monitor παρακολοφκθςθσ  φυςιολογικϊν παραμζτρων με καπνογραφία , monitor 
παρακολοφκθςθσ  φυςιολογικϊν παραμζτρων με δυνατότθτα καπνογραφίασ και   Κεντρικόσ ςτακμόσ 
παρακολοφκθςθσ monitor  αποτελοφν μία ομάδα και θ προςφορά κα είναι ενιαία.   

(ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ επί ποινι αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ, να υποβάλλει προςφορά και για τα τρία είδθ μαηί). 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 270.270,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 17 % 
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: € 231.000,00 ΦΡΑ : 17%). 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται με τθν καταχϊρθςι τθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ και λιγει ζξι (6) μινεσ μετά, με 
τθν προχπόκεςθ καταβολισ τθσ αντίςτοιχθσ επιχοριγθςθσ. Θ παράδοςθ των υλικϊν κα πραγματοποιθκεί 
ςε διάςτθμα εντόσ τριϊν (3) μθνϊν.  

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ 
Λ τθσ παροφςασ. 

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με κριτιριο τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει  
τιμισ. 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 
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267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 
2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων 
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ 
των μελϊν τουσ με κλιρωςθ», 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και 
άλλεσ διατάξεισ”, 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των 
ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ  
μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι 
προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα», τθσ κοινισ 
απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα 
‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το 
ν.3414/2005’’, κακϊσ και των υπουργικϊν αποφάςεων, οι οποίεσ εκδίδονται, κατ’ εξουςιοδότθςθ  του 
άρκρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον κακοριςμό: α) των μθ «ςυνεργάςιμων φορολογικά» 
κρατϊν και β) των κρατϊν με «προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ».   

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ 
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

 του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ.τθσ με 
αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 
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- τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
«Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,  

- Τθν απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ υπ’ αρικμόν 57654//23-05-17 (Β’  1781) 
«φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ 
Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ.» 

 

- των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων 
που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  
κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, 
περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

 Τθν με αρικμ. 687/29-5-20 απόφαςθ τθσ Διοικιτριασ του Γ.Ν. Χίου με τθν οποία ορίηονται τα μζλθ 
τθσ επιτροπισ ςφνταξθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 

 Τθν με αρικμ.  16/01-06-20 Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Γεν. Νοςοκομείου Χίου με 
τθν οποία εγκρίνονται: α) οι  Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ και β) από άποψθ ςκοπιμότθτασ θ 
προμικεια των ειδϊν. 

 Θ από 09-11-20 διαβοφλευςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν ςτο πεδίο διαβουλεφςεισ του ΕΣΘΔΘΣ 
με κωδ.20DIAB000014135 

 Τθν με αρικμ.  38/11-12-20 Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Γεν. Νοςοκομείου Χίου με 
τθν οποία εγκρίνονται οι τροποποιθμζνεσ  Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ κατόπιν διαβοφλευςθσ. 

 τθν απόφαςθ ζνταξθσ  τθσ πράξθσ με αρ. πρωτ. 2009/25-08-20 τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ 
του Ε.Ρ. Ρεριφζρειασ Βορείου  Αιγαίου. 

 Τθν με αρικμ. 29/1-10-20 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Γεν. Νοςοκομείου Χίου με 
τθν οποία εγκρίνεται θ διαδικαςία  διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

 Τθν με αρικμ. ……………………… απόφαςθ τθσ Διοικιτριασ του Γ.Ν. Χίου με τθν οποία ορίηονται τα 
μζλθ τθσ επιτροπισ διενζργειασ  του διαγωνιςμοφ. 

 Τθν Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ με αρ.πρωτ.1901/2020 και ΑΔΑ ΩΗ4Ψ469073-ΤΛΘ 

 Τθν με αρ.24 κατευκυντιρια οδθγία τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ "Ειδικά ηθτιματα ανάκεςθσ και διαχείριςθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων, ςτο πλαίςιο τθσ αντιμετϊπιςθσ τθσ υγειονομικισ κρίςθσ του ιοφ COVID-19, 
κακϊσ και των μζτρων για τθν αποτροπι τθσ διαςποράσ του", Ελάχιςτεσ ςυντομευμζνεσ 
προκεςμίεσ Ανοικτι διαδικαςία 15 θμζρεσ (άρκρα 27 παρ. 3/ 264 παρ. 3) 

 Τθν με αρικμ. 34/12-11-20 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Γεν. Νοςοκομείου Χίου με 
τθν οποία εγκρίνεται θ προκεςμία υποβολισ προςφορϊν για τον διαγωνιςμοφ με ςφντμθςθ 
προκεςμιϊν ςε 15 θμζρεσ. 

 Τθν με  αρικμ. πρωτ. 340/05-02-21 Σφμφωνθ Γνϊμθ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ 
Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ Ρεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου.  

 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 04-03-21 θμζρα Ρζμπτθ και ϊρα 23:00:00 
μ.μ. 
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 Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr , τθν 10θ/03/21, θμζρα Τετάρτθ και ϊρα 11:00:00 π.μ 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 15-02-2021 ςτθν 
Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

  

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
ςτθν πλατφόρμα ΕΣΘΔΘΣ ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό : 100094 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο ςφμφωνα με το 
άρκρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

Εφθμερίδα ΧΛΩΤΛΚΘ ΔΛΑΦΑΝΕΛΑ 

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΛΑΥΓΕΛΑ)  

Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) 
:   www.xioshosp.gr  ςτισ 19-02-21 για τουλάχιςτον δζκα (10) θμζρεσ όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 36 τθσ 
με αρικμ. 110427/ΕΥΚΥ/1020/2016 (ΦΕΚ Β’ 3521/01-11-2016) Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ, 
Υποδομϊν, Ναυτιλίασ και Τουριςμοφ, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 

 

Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον/τουσ ανάδοχο/ουσ τθσ προμικειασ, 
ςφμφωνα με τον Ν.3547/07 άρ.4 και Ν.3801/09 άρ.46. 

 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ  

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 
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γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

 

2. ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ,  είναι τα ακόλουκα: 

        1.   θ προκιρυξθ ςφμβαςθσ  

2. Το ευρωπαϊκό ενιαίο ζγγραφο ςφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)       

3.   Θ παροφςα διακιρυξθ και τα παραρτιματά τθσ 

4. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

5. το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Ραραρτιματά τθσ  

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι 
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο δζκα  (10) θμζρεσ 
πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ 
παροφςασ, ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του 
ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. Αιτιματα 
παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο 
ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ 
ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά 
υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για 
τθν παραλαβι των προςφορϊν. 

β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των 
αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 
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2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα . Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ 
των τμθμάτων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ 
ελλθνικι ζκδοςθ. 

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 
(Αϋ188). Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική γλώζζα 

επικςπωμένη είηε από ππόζωπο απμόδιο καηά ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε από ππόζωπο καηά 

νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει ζςνηασθεί ηο έγγπαθο.
.  

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ 
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα 

ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική γλώζζα επικςπωμένη είηε από ππόζωπο απμόδιο καηά 

ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε από ππόζωπο καηά νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει 

ζςνηασθεί ηο έγγπαθο.
  

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα.... *πχ αγγλικι+, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν 
ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι 
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ 
παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13), που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι 
του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται 
με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου 
χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ 
επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία  υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν 
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ 
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι 
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ 
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  
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Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 

 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.  

3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.  

 

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, ποςοφ  
τεςςάρων χιλιάδων εξακοςίων είκοςι ευρϊ (4.620,00) εάν θ προςφορά του οικονομικοφ φορζα αφορά 
ςτο ςφνολο των ειδϊν, διαφορετικά εάν θ προςφορά είναι για επιμζρουσ κατακφρωςθ το ποςό τθσ 
εγγυθτικισ απεικονίηεται ςτον παρακάτω πίνακα: 

 

α/α ΙΑΣΡΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΠΟΟ ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ 

1 
ΘΛΕΚΤΛΚΘ ΚΛΛΝΘ ΕΝΤΑΤΛΚΘΣ ΜΕ ΑΕΟΣΤΩΜΑ 
ΚΑΤΑΚΛΛΣΕΩΝ 

768,00 

2 ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΘΑΣ ΕΝΤΑΤΛΚΘΣ ΜΕ ΚΑΡΝΟΓΑΦΛΑ  760,00 

3,4 

ΜΟΝΛΤΟ ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘΣ 
ΦΥΣΛΟΛΟΓΛΚΩΝ ΡΑΑΜΕΤΩΝ 

Α.ΜΕ ΚΑΡΝΟΓΑΦΛΑ 

Β.ΜΕΔΥΝΑΤΟΤΘΤΑ 
ΚΑΡΝΟΓΑΦΛΑΣ 

 

 

 

976,00 

   

   ΚΕΝΤΛΚΟΣ ΣΤΑΚΜΟΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘΣ ΜΟΝΛΤΟ  

5 ΦΟΘΤΟΣ ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΘΑΣ 360,00 
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6 ΟΓΚΟΜΕΤΛΚΘ ΑΝΤΛΛΑ ΕΓΧΥΣΘΣ 180,00 

7 ΑΝΑΟΦΘΣΘ ΔΛΚΤΥΟΥ 42,00 

8 Bi PAP 176,00 

9 
ΜΟΝΛΤΟ ΡΛΕΣΘΣ ΜΕ ΕΝΔΕΛΞΕΛΣ ΡΛΕΣΘΣ-ΣΦΥΞΕΩΝ-
ΟΞΥΜΕΤΛΑΣ-ΚΕΜΟΚΑΣΛΑΣ ΜΕ ΣΤΑΤΩ 

144,00 

10 ΘΛΕΚΤΟΚΑΔΛΟΓΑΦΟΣ 6-ΚΑΝΑΛΟΣ 150,00 

11 ΑΡΛΝΛΔΩΤΘΣ ΜΕ ΒΘΜΑΤΟΔΟΤΘ 440,00 

12 ΚΕΒΑΤΛΑ ΝΟΣΘΛΕΛΑΣ 480,00 

13 ΤΟΧΘΛΑΤΟ ΝΟΣΘΛΕΛΑΣ 144,00 

 

 

 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι 09-04-22, άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να 
παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

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

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 
2.2.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει 
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

 

 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ  

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ 
φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) 
ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 

21PROC008163920 2021-02-19



 

Eπιχειρθςιακό Πρόγραμμα Βόρειο  Αιγαίο 
13/79 

 

25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 22ασ Λουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Λουνίου 
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (IKE), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά  ςτουσ 
διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτον 

Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει 

κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ 

καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν ο  οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν 
εκνικι νομοκεςία ι/και   

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο  οικονομικόσ φορζασ ζχει 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 
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Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ 
του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ 
τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, 
των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 
καταβολι τουσ. 

ι/και 

γ) θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε 
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν 
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και 
ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.  

2.2.3.3 Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με 
τθν παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε 
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να 
λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν 
εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  
 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ 
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,  

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
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φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ,  

(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παροφςασ παραγράφου, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 
αποδεδειγμζνα ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ  

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίςθσ, οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 

παροφςασ  ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 

3310/2005, όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ). 

2.2.3.6. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι 
παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  

2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι 
τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα 
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Κριτιρια Επιλογισ  
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2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 
Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα.  

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ. 

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ υποχρεοφνται επί ποινι απόρριψθσ να  διακζτουν/ παρζχουν: 

τα τρία τελευταία ζτθ, ιτοι τα ζτθ 2018,2019 και 2020 μζςο γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν ο οποίοσ 
ανζρχεται ςε φψοσ ίςο με αυτό τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ, ιτοι 270.270,00€  

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα  

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
οι οικονομικοί φορείσ  απαιτείται επί ποινι αποκλειςμοφ κατά τθ διάρκεια των τελευταίων τριϊν (3) ετϊν, 
ιτοι 2018, 2019 και 2020 να ζχουν εκτελζςει τουλάχιςτον τρεισ (3) ςυμβάςεισ προμικειασ 
ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ ςυναφοφσ με το είδοσ που προςφζρουν.  

Ο υποψιφιοσ προμθκευτισ οφείλει να διακζτει ςυγκροτθμζνθ Τεχνικι Υπθρεςία για τθν εγκατάςταςθ του 
εξοπλιςμοφ και τθν πλιρθ εκπαίδευςθ-εκμάκθςθ του προςωπικοφ (χριςτεσ) του ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ. 
Επιπλζον υποχρεοφται να διακζτει ςτθν Ελλάδα μόνιμα κατάλλθλα εκπαιδευμζνο προςωπικό για τθν 
πλιρθ ςυντιρθςθ-επιςκευι του εξοπλιςμοφ. Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ το αντίςτοιχο τεχνικό προςωπικό 
κα είναι κατάλλθλα εκπαιδευμζνο με πιςτοποίθςθ εκπαίδευςθσ και εξουςιοδότθςθ από τον 
καταςκευαςτι ι τον εξουςιοδοτθμζνο αντιπρόςωπο του ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ όπωσ αυτοί ορίηονται 
ςτθν Οδθγία  93/42/EEC.  

Τζλοσ ο υποψιφιοσ προμθκευτισ εγγυάται να εξαςφαλίςει τθν φπαρξθ αμεταχείριςτων και 
πιςτοποιθμζνων από τον καταςκευαςτικό οίκο ανταλλακτικϊν και κφρια τθν διάκεςθ αυτϊν κακϊσ και 
των αντίςτοιχων κατάλλθλων υλικϊν για πλιρθ λειτουργία και απόδοςθ του ςυγκροτιματοσ επί δζκα (10) 
τουλάχιςτον ςυνολικά ζτθ από τθν οριςτικι παραλαβι αυτοφ 

 

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο  

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με 
τα ISO 9001, ISO13485 και ISO 14001  εφόςον απαιτοφνται/ηθτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ.2.4.3.2 

 

2.2.8 τιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων (διατθρείται για λόγουσ αρίκμθςθσ) 
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2.2.9    Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: 

 α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και  

β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, 
προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο 
από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με 
το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα Δ, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με 
τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986.  

Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 
και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του 
Ραραρτιματοσ Δ. Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ των προςφορϊν.  

 Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο 
είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ 
προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των 
φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν. 

 Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

 Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

 2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ 
περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι 
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2. 5 και 2.2.6 ) 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
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πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 
79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί 
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. θμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ τουσ. 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά. 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ 
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι του. 

Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω 
παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, 
ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν 
από τθν υποβολι του  

Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται 
υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ 
και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν 
υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το 
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται 
από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ 
κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί 
μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.  

Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ 
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ 
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων. 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ 
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που 
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ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του 
ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να 
απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το 
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα 
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικα μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ 
χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 
κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του 
επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν, εφόςον ο προςωρινόσ 
ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία. *Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ οι εταιρείεσ που είναι ειςθγμζνεσ 
ςτο Χρθματιςτιριο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ και υποβάλλουν περί τοφτου υπεφκυνθ διλωςθ του 
νόμιμου εκπροςϊπου τουσ+: 

Ειδικότερα ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από 
το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ  είναι ονομαςτικζσ, το οποίο να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του, κακϊσ και αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των 
μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά 
είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν 
θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

Εάν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι αλλοδαπι ανϊνυμθ εταιρία, και εφόςον ζχει, κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ 
τθσ, ονομαςτικζσ μετοχζσ προςκομίηει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το 
οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με αρικμό των 
μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ 
με θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ ι κάκε άλλο ςτοιχείο από 
το οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί 
τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ. 

Σε διαφορετικι περίπτωςθ, δθλαδι εφόςον κατά το δίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει τθν ζδρα τθσ  δεν 
ζχει ονομαςτικζσ μετοχζσ, υποβάλλει βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν 
από αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηει υπεφκυνθ διλωςθ του 
διαγωνιηόμενου, ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ μετόχων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των 
μετοχϊν και αν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, ςχετικι κατάςταςθ μετόχων (με 1%), ςφμφωνα με τθν 
τελευταία Γενικι Συνζλευςθ, αν οι μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί ςτθν εταιρεία. Αν δεν προςκομιςκεί 
κατάςταςθ κατά τα ανωτζρω, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ λόγουσ που οι μζτοχοι αυτοί δεν τθσ είναι 
γνωςτοί. 

Θ ανακζτουςα αρχι δεν υπειςζρχεται ςτθν κρίςθ τθσ ωσ άνω αιτιολογίασ. Δφναται, ωςτόςο, να  αποδείξει 
τθ δυνατότθτα υποβολισ τθσ κατάςταςθσ μετόχων, και μόνο ςτθν περίπτωςθ αυτι θ εταιρεία αποκλείεται 
από τθν παροφςα διαδικαςία. 
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Ρεραιτζρω, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ 
των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των 
μθτρϊων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005» και 

ςτ) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ 

Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν 
ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, 
εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν, 
ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν  οικονομικζσ καταςτάςεισ ι αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων. 
Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω 
δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με 
οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο.  

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν 
κατάλογο τουλάχιςτον τριϊν (3) ςυμβάςεων προμικειασ ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ ςυναφοφσ με το 
είδοσ που προςφζρουν τθν τελευταία τριετία. 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα εν ιςχφ 
ςχετικά πιςτοποιθτικά (ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ). 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ 
μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, 
το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του .  Στισ 
λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ 
(όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ 
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ 
του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι 
προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι 
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αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα 
κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, 
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), 
ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν 
υποβολι τουσ. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ  του νόμιμου 
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ  του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι 
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά 
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των 
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο  

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι: 

 θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ.  
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2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθ Διακιρυξθ για το ςφνολο τθσ 
προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ ανά είδοσ /τμιμα  ή για κάκε είδοσ ξεχωριςτά αλλά ςτο 
ςφνολο των ποςοτιτων του κάκε είδουσ, με τθν υποχρζωςθ τθσ παρ.1.3 

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ . 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το 
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 
παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον 
ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων 
(Ε..Η.ΔΗ..)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται 
από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν 
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 
2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 
56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα 
(ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του 
άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.  
 
Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα 
δικαιολογθτικά που υποβάλλουν με τθν  προςφορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ, 
αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα 
προζλευςισ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ 
διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ  προθγμζνθσ 
ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ 
υπογραφισ για τθν ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ του 
προθγοφμενου εδαφίου φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ των προςφορϊν.  
 
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα 
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  
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(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι 
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ 
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ 
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ 
τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα 
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  
Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου 
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ 
περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 
θλεκτρονικό αρχείο pdf]   

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ, 
όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται 
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, 
φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ 
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ , με τθν επιφφλαξθ 
των αναφερκζντων ςτθν τελευταία υποπαράγραφο τθσ παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντοσ για τουσ 
αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ. 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον 
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον 
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει 
υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε 
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία απαιτείται 
να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 
2690/1999 ''Κώδικασ Διοικητικήσ Διαδικαςίασ'', όπωσ τροποποιήθηκε με τισ διατάξεισ του άρθρου 1 
παρ. 2 του  ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι, ενδεικτικά, θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν 
επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν 
προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, 
τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να 
αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων. 

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι 
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οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν 
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ- Σεχνικι Προςφορά»  

2.4.3.1 Σα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι 
διαδικαςία περιλαμβάνουν: 

 α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςθσ (Ε.Ε.Ε..), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 3 του άρκρου 
79 του ν. 4412/2016  το οποίο φζρει τθν υπογραφι μόνο του  κατά περίπτωςθ νόμιμου εκπροςϊπου του 
οικονομικοφ φορά και μπορεί να υπογράφεται ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
των προςφορϊν.  

 β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρκρα  2.1.5 και 
2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων 
τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί 
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ.  

Οδθγίεσ για το ΕΕΕΣ (ESPD) δίδονται ςτον διαδικτυακό τόπο: http://www.promitheus.gov.gr  

Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) 
εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν ιςχφει για 
τισ εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίεσ φζρουν προθγμζνθ ψθφιακι 
υπογραφι. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

2.4.3.2 Σερληθή πξνζθνξά 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ  ΛΛ τθσ 
Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. 

Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα 
των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο 
ωσ άνω Ραράρτθμα.  

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείσ ςτον υπό-φάκελο τθσ τεχνικισ προςφοράσ οφείλουν να δθλϊςουν ι να 
προςκομίςουν (όπου είναι απαραίτθτο) τα παρακάτω: 

1. Ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ κα πρζπει να φζρει ςιμανςθ CE ςφμφωνα με τθν Οδθγία 
93/42/ΕΟΚ και ο καταςκευαςτικόσ οίκοσ του εξοπλιςμοφ κα πρζπει να διακζτει πιςτοποίθςθ 
ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 9001, ISO13485 και ISO 14001 (να κατατεκοφν τα ςχετικά 
πιςτοποιθτικά). 
 

2. Ο προμθκευτισ πρζπει να πλθροί τισ διατάξεισ τθσ Υπουργικισ απόφαςθσ ΔΥ8δ/Γ.Ρ. οικ./1348 
περί «Αρχζσ και κατευκυντιριεσ γραμμζσ ορκισ πρακτικισ διανομισ ιατροτεχνολογικϊν 
προϊόντων» (ΦΕΚ 32/Β/16.01.2004) και να ζχει πιςτοποιθμζνο ςφςτθμα ποιότθτασ κατά ISO 9001 
και ISO13485 που αφορά ςτθ διακίνθςθ και τθν τεχνικι υποςτιριξθ ιατροτεχνολογικϊν 
προϊόντων. Για το λόγo αυτό ςτισ προςφορζσ κα πρζπει να υπάρχουν ςυνθμμζνα ζγκυρα 
πιςτοποιθτικά κοινοποιθμζνου οργανιςμοφ από τα οποία να προκφπτει ότι πλθροφνται οι όροι τθσ 
παροφςασ παραγράφου.  
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3. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό να είναι ενταγμζνοι ςε πρόγραμμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ 
Α.Θ.Θ.Ε. βάςει του Ρ.Δ 117/2004(ΦΕΚ 82Α) και Ρ.Δ 15/2006(ΦΕΚ 12Α) ςε ςυμμόρφωςθ με τισ 
διατάξεισ τθσ οδθγίασ 2003/108 (να κατατεκοφν τα ςχετικά πιςτοποιθτικά). 
 

4. Να δοκεί εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για τουλάχιςτον δφο (2) ζτθ ςυμπεριλαμβανομζνων όλων 
των προβλεπόμενων από τον καταςκευαςτι πλιρων ςυντθριςεων. 
 

5. Εξαςφάλιςθ καλισ λειτουργίασ κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ εγγφθςθσ(αποκατάςταςθ όλων των 
ζκτακτων βλαβϊν, με επιςκευι ι αντικατάςταςθ των τμθμάτων που ζχουν υποςτεί βλάβθ - πάςθσ 
φφςεωσ υλικά, εργατικά, ανταλλακτικά των μθχανθμάτων - από εξειδικευμζνο τεχνικό), εντόσ 48 
ωρϊν, από τθν ζγγραφθ ι τθλεφωνικι ειδοποίθςθ.  
 

6. Να βεβαιϊνεται εγγράφωσ από τον καταςκευαςτικό οίκο θ διακεςιμότθτα ανταλλακτικϊν 
τουλάχιςτον για μία δεκαετία. 

7. Ο προμθκευτισ να διακζτει εξουςιοδοτθμζνο, οργανωμζνο τμιμα τεχνικισ και επιςτθμονικισ 
υποςτιριξθσ, κακϊσ και κατάλλθλα εκπαιδευμζνο προςωπικό, με πιςτοποιθτικά εκπαίδευςθσ από 
τον καταςκευαςτικό οίκο για τθ παροχι υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ, επιςκευισ και υποςτιριξθσ των 
προςφερομζνων ειδϊν. Ο προμθκευτισ να προςκομίςει τα ςχετικά πιςτοποιθτικά.  
 

8. Να κατατεκεί αναλυτικό φφλλο ςυμμόρφωςθσ (υπάρχει ςχετικό αρχείο ςε επεξεργάςιμθ μορφι 
ςτον τόπο του διαγωνιςμοφ), με παραπομπζσ και αναλυτικι απάντθςθ των ηθτουμζνων 
προδιαγραφϊν με αντίςτοιχθ τεκμθρίωςθ ςε επίςθμα τεχνικά φυλλάδια του καταςκευαςτικοφ 
οίκου. Αςάφειεσ και αοριςτίεσ ωσ προσ τισ παραπομπζσ για τεκμθρίωςθ, ςυνεπάγονται απόρριψθ 
τθσ προςφοράσ.  

 

9. Ο εξοπλιςμόσ κα παραδοκεί ςτον χϊρο του Νοςοκομείου από εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό του 
εκάςτοτε αναδόχου, ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία, μετά από εκπαίδευςθ του προςωπικοφ 
(ιατρικοφ, νοςθλευτικοφ, τεχνικοφ) για τθν ςωςτι και αςφαλι χριςθ του. Οπωςδιποτε, κα 
ςυνοδεφεται από εγχειρίδιο χριςθσ ςτα ελλθνικά για τθν πλιρθ εκμάκθςθ των μθχανθμάτων, 
κακϊσ και από εγχειρίδιο ςυντιρθςθσ–επιςκευισ ςτθν ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα. 
 

10. Πλα τα προςφερόμενα είδθ να είναι παραγωγισ. 

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ.  

Θ τιμι του προσ προμικεια υλικοφ  δίνεται  ςε ευρϊ ανά μονάδα. Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί 
να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο 
“οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι προςφορά του θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ και τα 
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία ςε μορφι pdf.+ 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ, ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. (παρ. 5 περ. αϋ του άρκρου 95 του ν. 4412/2016) 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν ζπ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 
Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται 
αυτόματα από το ςφςτθμα.  

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται  

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται  
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ 
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τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ 
όπωσ αυτόσ κακορίηεται από τθν ανακζτουςα αρχι (παρ. 4 του άρκρου 26 του ν. 4412/2016). 

Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν  

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δϊδεκα 
(12) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ  

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί 
το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 
διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,  

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 
4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, 
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 
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θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των 
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

  Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι 
Ρροςφορά» τθν 10-03-21 και ϊρα 11:00:00 π.μ 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία 
και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι 

 

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2 
τθσ παροφςασ, κάκε προςφζρων  αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα 
δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ, που ζχουν 
χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν 
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν 
αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά 
τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα 
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μζλθ του οργάνου. 

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν 
προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ 
γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν 
προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι 
όςων τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω. 

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται 
ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ.  

γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι  φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν 
οικονομικϊν προςφορϊν. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται 
αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του 
προςωρινοφ αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο,  ςτθν ανακζτουςα αρχι 
προσ ζγκριςθ. 
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Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.  

τθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα 
αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά υμμετοχισ», «Σεχνικι Προςφορά» και 
«Οικονομικι Προςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μαηί με 
αντίγραφο των αντιςτοίχων πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των 
ωσ άνω ςταδίων. 

Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 
τθσ παροφςασ. 

Σε κάκε περίπτωςθ, ανεξαρτιτωσ ποςοφ και διαδικαςίασ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά, 
εκδίδεται μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων, ιτοι 
Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ Ρροςφοράσ. 
 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ - 
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν  από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ  ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι 
αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των 
δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά 
ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και 
για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ. 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά 
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν 
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του τουσ, κατά τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α’ 
94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε 
απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ 
και θ οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των 
δικαιολογθτικϊν. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.  

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και 
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, 
και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ , αίτθμα προσ το αρμόδιο όργανο 
αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά ζγγραφα 
από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι 
παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθν χοριγθςθ των 
δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. 

Το παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το 
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ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 
τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 

Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ, είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι 
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το ΕΕΕΣ  ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν 
ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν 
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα 
οριηόμενα ανωτζρω  και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε 
για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια επιτροπι του 
διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για 
ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό και ωσ εξισ:  ποςοςτό 15% ςτθν 
περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και ποςοςτό 50% ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ (όταν 
και όπου είναι εφικτό να γίνει). Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου ωσ 
ανωτζρω ποςοςτοφ, απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό ανάδοχο  

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα, που δεν ζχει αποκλειςτεί 
οριςτικά, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν 
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα αποτελζςματα 
τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν 
ςωρευτικά τα εξισ: 

α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και ςε 
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ 
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αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο 
εδάφιο τθσ  παραγράφου 4 του άρκρου 372 του ν.4412/2016, 
 
β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 35 
και 36 του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται, 
και  
 
γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει, 
ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται 
κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του 
οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ 
ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ.  Θ υπεφκυνθ 
διλωςθ ελζγχεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει 
τθ ςφμβαςθ. 
 
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ 
του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι 
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να 
αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το 
αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ 
τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό  
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε 
(15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 
ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι 
Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι 
υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο 
19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7  τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α..  
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Το παράβολο  επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ 
προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ 
ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ 
προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι.  
Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ 
διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 

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

• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α 
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ τησ παρ. 1 του άρθρου 9 
του π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ τησ παρ. 1 του άρθρου 9 του 
π.δ. 39/2017. 

Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, 
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με 
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα 
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ 
Θ Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν προςφυγι και δεν μπορεί να 
ελζγξει παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ 
Σε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται ζωσ και 
δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον προςφεφγοντα 
μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ι αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο. 
Υπομνιματα επί των απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
κατατίκενται μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ 
προςφυγισ. 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν 
ΑΕΡΡ. 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 
βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 

Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ 
ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου .  Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων 
ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι 
προςφυγι. Με τα ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται 
ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ 
πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντ ιςτοίχωσ 
ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ.  
 
Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. 
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ 
αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 
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Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο 
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. 

Τζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΡΡ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ τθσ 
ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 4412/2016. 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλο ι εν μζρει, αιτιολογθμζνα, τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  

 

4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΤΜΒΑΗ 

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο θαη θαιήο ιεηηνπξγίαο) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ:  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 
εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ.  

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω 
εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ:  

Ο ανάδοχοσ μετά τθν οριςτικι ποιοτικι παραλαβι του ςυνολικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ προςκομίηει 
εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ του άρκρου 72 παρ. 2 του ν. 4412/2016, διάρκειασ δφο ετϊν, αρχομζνθσ από 
τθν ολοκλιρωςθ τθσ οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, το 
φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% τθσ κακαρισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ και θ οποία κατατίκεται πριν 
τθν επιςτροφι τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.  
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Θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν αποκατάςταςθ 
των ελαττωμάτων που ανακφπτουν ι των ηθμιϊν που προκαλοφνται από δυςλειτουργία των αγακϊν κατά 
τθν περίοδο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ. 

Στθν εγγφθςθ  κα περιλαμβάνεται θ εργαςία και το ςφνολο των ανταλλακτικϊν για τυχόν επιςκευζσ και τισ 
προλθπτικζσ ςυντθριςεισ που προβλζπονται από τον καταςκευαςτι 
 

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

 
4.3.2 Στισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν προϊόντων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 2939/2001, 
επιπλζον του όρου τθσ παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όροσ ότι ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι 
τθσ ςφμβαςθσ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των παραγράφων 2 και 11 του 
άρκρου 4β ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 12 ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 16 του ν.2939/2001. Θ τιρθςθ των 
υποχρεϊςεων ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι μζςω του αρχείου δθμοςιοποίθςθσ εγγεγραμμζνων 
παραγωγϊν ςτο Εκνικό Μθτρϊο Ραραγωγϊν (ΕΜΡΑ) που τθρείται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 
εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προχπόκεςθ για 
τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ςτο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αρικμοφ ΕΜΡΑ του 
υπόχρεου παραγωγοφ. Θ μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ παραγράφου ζχει τισ ςυνζπειεσ τθσ 
παραγράφου 5 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016 .1 
 

4.4 Τπεξγνιαβία  (διαηηπείηαι για λόγοςρ απίθμηζηρ) 

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β  τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/ 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο  

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  
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β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

α) Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν  

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Λδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 

αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ςφμφωνα με το άρκρο 44 

του Ν.4605/19) 

β) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

γ) 2% υπζρ οργανιςμϊν ψυχικισ υγείασ που εποπτεφονται από το Υπουργείο Υγείασ (μετά τθν αφαίρεςθ 
όλων των παραπάνω κρατιςεων πλθν του φόρου). 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου  και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ  

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ. 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ  από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι 
ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και ζηην παπούζα διακήπςξη. 

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο είτε από 
ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ 
προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον 
ανάδοχο μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά 
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ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ 
επιςτροφισ τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ  

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 
χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα 
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 
φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Εφόςον ο ανάδοχοσ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω πρόςτιμο, 
καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν 
επόμενθ τθσ λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ υλικοφ, με το ιςχφον 
κάκε φορά ανϊτατο όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ. *θ περίπτωςθ αυτι ςυμπλθρϊνεται 
εφόςον προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ+. 

Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό 
πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ 
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το 
απαιτοφμενο ποςό. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ  

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να 
αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα 
ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί 
τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 
οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ 
απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ 
προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν 
απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί 
εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ 
και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, 
διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά, κατόπιν ζγγραφθσ παραγγελίασ μζςα ςτον χρόνο 
παράδοςθσ που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ ςτισ αποκικεσ του Νοςοκομείου ι ςτο χϊρο που κα τουσ 
υποδειχκεί από το γραφείο Διαχείριςθσ, τμθματικά και ανάλογα με τισ ανάγκεσ, με ζξοδα, ευκφνθ και 
μζριμνα του ιδίου. 

 Θ παραλαβι τθσ προμικειασ κα πραγματοποιείται εντόσ τριϊν (3) μθνϊν από αρμόδια επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ που κα ςυγκροτθκεί για το ςκοπό αυτό και κα εκδίδει ςχετικά 
πρωτόκολλα παραλαβισ. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ 
που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι 
ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ 
παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν 
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ. 

6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το 
υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει 
ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ 
θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ 
προςκομίςτθκε. 

6.2  Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16 ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και το Ραράρτθμα V τθσ παροφςασ (ςχζδιο ςφμβαςθσ). Κατά τθν 
διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί 
μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται με πρακτικι δοκιμαςία.  

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – 
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του 
άρκρου 208 του ν. 4412/16. 

Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ 
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για 
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα 
ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον 
ανάδοχο. 

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που  
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ 
εξζταςθ κατϋεφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από 
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τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 
ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτζλεςμα  τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 
αποτελζςματα τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ. 

6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται 
ζύμθωνα με το Ραράρτθμα V ηηρ παπούζαρ (ζσέδιο ζύμβαζηρ) 

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι 
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο 
ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία 
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ 
αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου 
να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ 
χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν 
ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 
πρωτοκόλλων. 

6.3 Δηδηθνί όξνη λαύισζεο – αζθάιηζεο - αλαθνίλσζεο θόξησζεο θαη πνηνηηθνύ 
ειέγρνπ ζην εμσηεξηθό 

(διαηηπείηαι για λόγοςρ απίθμηζηρ) 

6.4  Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

6.4.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με 
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε 
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

6.4.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε 
ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.   
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε 
και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ 
κυρϊςεισ. 

6.4.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 
3  του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

6.5 Καηαγγειία ηεο ζύκβαζεο- Τπνθαηάζηαζε αλαδόρνπ-  

6.5.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για 
ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
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καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ 
ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.  
 
6.5.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, 
θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν 
αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.  
 
6.5.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν προμικεια των υλικϊν του 
εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει 
ο ζκπτωτοσ (ρθτι υποκατάςταςθσ). 
 

 

 

                                                                                                          Θ ΔΛΟΛΚΘΤΛΑ 

 

 

                                                                                                       ΕΛΕΝΘ ΚΑΝΤΑΑΚΘ 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο 
ύκβαζεο  

 

ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ για τθν αφξθςθ ενεργϊν 
κλινϊν νοςθλείασ και κλινϊν εντατικισ κεραπείασ, ςτο ΓΝ Χίου κυλίτςειο, ενόψει πανδθμίασ COVID-19 

Απαιτιςεισ : (αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.4.3.2 και ςτο παράρτθμα ΛΛ) 

Διάρκεια ςφμβαςθσ-Χρόνοι παράδοςθσ: Θ ιςχφσ τθσ ςφμβαςθσ άρχεται από τθν δθμοςίευςι τθσ ςτο 
ΚΘΜΔΘΣ και λιγει ζξι (6) μινεσ μετά, με τθν προχπόκεςθ καταβολισ τθσ αντίςτοιχθσ επιχοριγθςθσ. 

 Θ οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των ειδϊν κα πραγματοποιθκεί μζςα ςε διάςτθμα τριϊν (3) 
μθνϊν. 

Οι χρόνοι παράδοςθσ κα κακοριςτοφν με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και ςφμφωνα με τθν παρ. 6.1 τθσ 
παροφςασ. 

Σόποσ υλοποίθςθσ/παράδοςθσ : Γ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ ΧΛΟΥ <<ΣΚΥΛΛΤΣΕΛΟ>>, ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΛΗΕΛΟΥ 2  

Εγγυιςεισ: α) εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ , θ αξία τθσ κα κακοριςτεί με τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ  και β) εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ , τουλάχιςτον δφο (2) ετϊν. 
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ΜΔΡΟ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Χρθματοδότθςθ: θ πράξθ χρθματοδοτείται από το ΕΤΡΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ) 

Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, χωρίσ ΦΡΑ  :  231.000,00 ευρϊ 

Ανάλυςθ και Τεκμθρίωςθ προχπολογιςμοφ/Συνολικι και ανά είδοσ  

 

Α/Α ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΠΟΟΣΘΣΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ   

ΑΝΑ ΣΕΜΑΧΙΟ                     
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΙΚΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  

ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

1 
ΘΛΕΚΤΛΚΘ ΚΛΛΝΘ ΕΝΤΑΤΛΚΘΣ ΜΕ 
ΑΕΟΣΤΩΜΑ ΚΑΤΑΚΛΛΣΕΩΝ 

3 12.800,00 € 38.400,00 € 

2 
ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΘΑΣ ΕΝΤΑΤΛΚΘΣ ΜΕ 
ΚΑΡΝΟΓΑΦΛΑ ΤΥΡΟΥ Α PLUS 

2 19.000,00 € 38.000,00 € 

3,4 

ΜΟΝΛΤΟ 
ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘΣ 
ΦΥΣΛΟΛΟΓΛΚΩΝ 
ΡΑΑΜΕΤΩΝ 
ΜΕ ΚΑΡΝΟΓΑΦΛΑ 
 
ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΘΤΑ 
ΚΑΡΝΟΓΑΦΛΑΣ 
 

 
4 6.800,00 € 

48.800,00 € 

 

 
2 

 
4.800,00 € 

 
ΚΕΝΤΛΚΟΣ ΣΤΑΚΜΟΣ 
ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘΣ ΜΟΝΛΤΟ 

1 12.000,00 € 
 

5 ΦΟΘΤΟΣ ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΘΑΣ 2 9.000,00 € 18.000,00 € 

6 ΟΓΚΟΜΕΤΛΚΘ ΑΝΤΛΛΑ ΕΓΧΥΣΘΣ 6 1.500,00 € 9.000,00 € 

7 ΑΝΑΟΦΘΣΘ ΔΛΚΤΥΟΥ 6 350,00 € 2.100,00 € 

8 Bi PAP 4 2.200,00 € 8.800,00 € 

9 
ΜΟΝΛΤΟ ΡΛΕΣΘΣ ΜΕ ΕΝΔΕΛΞΕΛΣ 
ΡΛΕΣΘΣ-ΣΦΥΞΕΩΝ-ΟΞΥΜΕΤΛΑΣ-
ΚΕΜΟΚΑΣΛΑΣ ΜΕ ΣΤΑΤΩ 

4 1.800,00 € 7.200,00 € 

10 ΚΑΔΛΟΓΑΦΟΣ 6-ΚΑΝΑΛΟΣ 5 1.500,00 € 7.500,00 € 

11 ΑΡΛΝΛΔΩΤΘΣ ΜΕ ΒΘΜΑΤΟΔΟΤΘ 4 5.500,00 € 22.000,00 € 

12 ΚΕΒΑΤΛΑ ΝΟΣΘΛΕΛΑΣ 8 3.000,00 € 24.000,00 € 

13 ΤΟΧΘΛΑΤΟ ΝΟΣΘΛΕΛΑΣ 4 1.800,00 € 7.200,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΧΩΡΙ ΦΠΑ   231.000,00 € 

Φ.Π.Α 17% 39.270,00 € 

ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ) 270.270,00 € 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ –  ΑΠΑΙΣΗΔΙ - ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

1. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΘΛΕΚΣΡΙΚΘ ΚΛΙΝΘ ΕΝΣΑΣΙΚΘ ΜΕ ΑΕΡΟΣΡΩΜΑ ΚΑΣΑΚΛΙΕΩΝ 

Α  ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ ΚΛΙΝΘ  

1. Να είναι καινοφργια, ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, θλεκτροκίνθτθ, κατάλλθλθ για χριςθ ςε Μονάδα 
Εντατικισ Κεραπείασ (Μ.Ε.Κ.). Να είναι ςτιβαρισ καταςκευισ και ελαφριά. 

2. Θ ςχεδίαςθ και τα υλικά καταςκευισ  τθσ να διευκολφνουν τον κακαριςμό τθσ για περιοριςμό 
ενδονοςοκομειακϊν λοιμϊξεων, με δυνατότθτα κακθμερινισ πλφςθσ χωρίσ ςυνζπειεσ 
(οξείδωςθσ κ.λπ.).  

3.  Να διευκολφνει τθν ρουτίνα νοςθλείασ και τον αςκενι.  

4.  Να κάνει θλεκτρικά τουλάχιςτον τισ βαςικζσ κινιςεισ (ρφκμιςθ φψουσ, Trendelenburg \ Anti-
Trendelenburg , ρφκμιςθ πλάτθσ και μθρϊν).  

5.  Να καλφπτει τα πρότυπα αςφαλείασ 60601-2-52 και να υπόκειται ςτουσ Ευρωπαϊκοφσ και 
διεκνείσ κανονιςμοφσ αςφαλείασ και αξιοπιςτίασ.   

6.  Να ςυνοδεφεται από κατάλλθλο αερόςτρωμα. Να αναφερκεί το ζτοσ πρϊτθσ κυκλοφορίασ του 
κρεβατιοφ και του ςτρϊματοσ.  

7. Να λειτουργεί με ρεφμα πόλεωσ. Να διακζτει ςφςτθμα ενζργειασ με επαναφορτιηόμενθ 
μπαταρία.  

B  ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ  

1.  Επιφάνεια κατάκλιςθσ  Επιφάνεια κατάκλιςθσ διαςτάςεων 200 X 85 εκ. περίπου, ϊςτε να είναι 
άνετο για τον αςκενι και μζγιςτεσ εξωτερικζσ διαςτάςεισ 230 Χ 100 εκ 
περίπου ϊςτε να διακινείται ςτουσ χϊρουσ εντόσ του νοςοκομείου και 
ςτα αςανςζρ, με δυνατότθτα επζκταςθσ για τθν άνετθ τοποκζτθςθ των 
αςκενϊν. Αν διατίκεται δυνατότθτα θλεκτρικισ ρφκμιςθσ για τθν 
προζκταςθ, να προςφερκεί και κα αξιολογθκεί.  

Ακτινοδιαπερατι ςτο τμιμα πλάτθσ - λεκάνθσ με εφκολθ πρόςβαςθ για 
λιψθ ακτινογραφίασ. 

4 τμιματα: πλάτθσ, λεκάνθσ, μθρϊν και ποδιϊν, αποςπϊμενα, 
καταςκευαςμζνα από ανκεκτικό πλαςτικό υλικό για όλα τα τμιματα τθσ 
επιφάνειασ, που να μθν επιτρζπει τθν ανάπτυξθ μικροβίων (να φζρει 
πιςτοποιιςεισ), με διάκενα ςτο ενδιάμεςο για τον καλφτερο αεριςμό 
του ςτρϊματοσ (όχι πλζγμα). Να εξαςφαλίηεται ο εφκολοσ κακαριςμόσ 
και απολφμανςθ των τμθμάτων τθσ επιφάνειασ .  

2.  Μετϊπεσ κεφαλισ και 
ποδιϊν  

Από ανκεκτικό πλαςτικό υλικό, εφκολα πλενόμενο, που να μθν 
επιτρζπει τθν ανάπτυξθ μικροβίων (να φζρει πιςτοποιιςεισ).  Να είναι 
ενιαίεσ, εφκολα προςκαφαιροφμενεσ για εφκολθ πρόςβαςθ και με 
δυνατότθτα αςφάλιςθσ ςτο ςαςί προσ αποφυγι μθ θκελθμζνθσ 
αφαίρεςθσ τουσ.  

3.  Υποδοχι για 
κλινοςκεπάςματα  

ΝΑΛ  
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4.  Τμιμα πλάτθσ  Να ζχει ενςωματωμζνθ λειτουργία μετακινιςεωσ προσ τα πίςω κακϊσ 
αναςθκϊνεται , προσ αποφυγι των πιζςεων που αςκοφνται ςτθν 
κοιλιακι χϊρα. Να αναφερκεί το ςυνολικό μικοσ ανοίγματοσ. 

5.  Στιβαρισ καταςκευισ 
αςφαλζσ φορτίο 
λειτουργίασ  

≥ 250 Kgr. Να κατατεκεί βεβαίωςθ από τον καταςκευαςτι. 

 

6. Μπαταρία Επαναφορτιηόμενθ μπαταρία ςε περίπτωςθ διακοπισ του ρεφματοσ ι 
μεταφοράσ του αςκενι για όλεσ τισ θλεκτρικζσ κινιςεισ. Θ κλίνθ να 
διακζτει ζνδειξθ κατάςταςθσ τθσ μπαταρίασ. Να αναφερκεί θ χρονικι 
διάρκεια φόρτιςθσ, οι κινιςεισ που επιτυγχάνονται με τθν μπαταρία. Να 
αναφερκοφν τα χαρακτθριςτικά των μπαταριϊν. 

7.  Σχεδίαςθ- 
κακαριςμόσ  

Θ ςχεδίαςι του να διευκολφνει τον κακαριςμό για τον περιοριςμό των 
λοιμϊξεων. Να περιγραφεί.  

8.  

 

Ρλαϊνά κιγκλιδϊματα  Ηεφγοσ αναδιπλοφμενων πλαϊνϊν κι από τισ 2 πλευρζσ τθσ κλίνθσ. Να 
είναι ενςωματωμζνα ςτο ερειςίνωτο τθσ κλίνθσ και να ακολουκοφν τισ 
κινιςεισ του ερειςίνωτου. Να ρυκμίηονται κατά φψοσ και να 
αςφαλίηουν ςτθ κζςθ ανφψωςθσ για τθν αςφάλεια του αςκενι  Να 
κινοφνται, ανεξάρτθτα μεταξφ τουσ. Να διακζτουν εργονομικι λαβι.  
Να αναφερκοφν οι διαςτάςεισ τουσ ϊςτε να διαςφαλίηεται θ προςταςία 
του αςκενι από πτϊςθ και για τον λόγο αυτό να καλφπτουν το 
μεγαλφτερο τμιμα κατά μικοσ τθσ επιφάνεια κατάκλιςθσ.  

9.  Ρροςκρουτιρεσ Να διακζτει προςκρουςτιρεσ ςτισ 4 γωνίεσ για προςταςία κατά τθν 
μετακίνθςθ.  

10.  Τροχοί  Διπλοί 150 χιλ. , με κεντρικό ςφςτθμα φρζνων με δυνατότθτα 
ενεργοποίθςθσ αμφίπλευρα τθσ κλίνθσ. Τουλάχιςτον ο ζνασ να είναι 
αντιςτατικόσ. Να διακζτει κατευκυντιριουσ τροχοφσ για ευκολία ςτθ 
μετακίνθςθ ι να υπάρχει δυνατότθτα 5ου τροχοφ για διευκόλυνςθ κατά 
τισ μετακινιςεισ.  

11.  Ηυγόσ  ΝΑΛ με φωτεινι ψθφιακι ζνδειξθ του βάρουσ, με δυνατότθτα μζτρθςθσ 
ςε όλεσ τισ κζςεισ ςφμφωνα με τα τρζχοντα πρότυπα class iii. Να 
κατατεκεί πιςτοποιθτικό. Μζγιςτο βάροσ μζτρθςθσ 250 Kgr 
τουλάχιςτον, με διαβάκμιςθ 0,1Kgr τουλάχιςτον. Να υπάρχει θ 
δυνατότθτα προςκαφαίρεςθσ αντικειμζνων  χωρίσ να μεταβάλλεται το 
πραγματικό βάροσ του αςκενι. Να διακζτει  μπαταρία με μεγάλθ 
διάρκεια για περίπτωςθ διακοπισ ρεφματοσ. 

12. Φωτιςμόσ Να διακζτει βοθκθτικό φωτιςμό για τθν νφχτα. 

13. Συναγερμοί 1. Σφςτθμα ειδοποίθςθσ ςε περίπτωςθ μθ παροχισ ρεφματοσ και 

λειτουργίασ με μπαταρία 

2. Σφςτθμα ανίχνευςθσ κίνθςθσ αςκενι, που κα ειδοποιεί θχθτικά το 

προςωπικό για τυχόν ζξοδο ι ζντονθ κίνθςθ του αςκενι επί τθσ 

κλίνθσ (ςπαςμοί), διαςφαλίηοντασ τθν αςφάλεια του κατά τθ 

νοςθλεία. 

3. Ρροειδοποιθτικό θχθτικό ι οπτικό ςιμα ςε περίπτωςθ που τα 
φρζνα δεν είναι ενεργοποιθμζνα (προςταςία αςκενι, προςταςία 
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πριηϊν).  Να αναφερκεί αναλυτικά. 

4. Να αναφερκοφν επιπρόςκετα ςυςτιματα αςφαλείασ τα οποία 

διακζτει θ κλίνθ προσ αξιολόγθςθ. 

Γ.  ΡΤΘΜΙΘ ΚΙΝΘΕΩΝ ΜΕ ΨΘΦΙΑΚΘ ΕΝΔΕΙΞΘ ΜΟΙΡΩΝ 

1.  Θλεκτρικι ρφκμιςθ 
φψουσ  για τθν 
εφκολθ εξζταςθ και 
τοποκζτθςθ του 
αςκενι.  

Από 45-80 cm περίπου.  

2.  Θλεκτρικι ρφκμιςθ 
τμιματοσ πλάτθσ.  

ΝΑΛ : ζωσ 60ο τουλάχιςτον  

3.  Θλεκτρικι ρφκμιςθ 
τμιματοσ μθρϊν  

ΝΑΛ : ζωσ  20ο τουλάχιςτον  

4.  Θλεκτρικι ρφκμιςθ 
Trendelenburg \ Anti-
Trendelenbur  

ΝΑΛ ±12ο  περίπου  

5.  Καρδιολογικι 
καρζκλα  

ΝΑΛ, να αναφερκεί να γίνει πλιρθσ περιγραφι  

6.  CPR  Θλεκτρικά και μθχανικά με ειδικι εμφανι, εργονομικι λαβι, 
αμφίπλευρα τθσ κλίνθσ, χωρίσ κίνδυνο να καλυφκεί από τα 
κλινοςκεπάςματα.  

7.  Ρλάγια Κλίςθ  ΝΑΛ : τουλάχιςτον 20ο  (με ζνδειξθ τθσ κλίςθσ), από κάκε πλευρά 
(αριςτερά - δεξιά), να μπορεί να επιτευχκεί με το κρεβάτι ι με το 
ςτρϊμα.  

Να περιγραφεί και να ςυνοδεφεται από τεχνικά εγχειρίδια του οίκου 
που κα αποδεικνφονται τα αναφερόμενα.  

8. Να αναφερκοφν προσ εκτίμθςθ περαιτζρω επιλογζσ. 

Δ. ΧΕΙΡΙΜΟ ΚΙΝΘΕΩΝ 

1.  Τρόποι 
χειριςμοφ/χειριςτιρια  

Να διακζτει χειριςτιριο κοντά ςτον αςκενι για ρυκμίςεισ των ανωτζρω 
κινιςεων.  

Να διακζτει και κεντρικό χειριςτιριο νοςθλευτι από όπου να 
ρυκμίηονται όλεσ οι κινιςεισ και να ζχει επιλογι επιλεκτικοφ ι πλιρουσ 
κλειδϊματοσ χειριςμοφ κινιςεων. Για άμεςθ πρόςβαςθ να ζχει 
προγραμματιςμζνεσ κζςεισ για τθν επίτευξθ κινιςεων όπωσ CPR, 
καρδιολογικισ κζςθσ, οριηοντίωςθσ/κζςθσ εξζταςθσ, autocontour, 
trendelenburg, πλάγια κλίςθ.  

Να αναφερκοφν περαιτζρω επιλογζσ προσ αξιολόγθςθ.  

2.  Ροδοδιακόπτεσ  Αμφίπλευρα τθσ κλίνθσ, για χειριςμό ρφκμιςθσ υπό άςθπτεσ ςυνκικεσ 
(π.χ. εξζταςθ από ιατρό κτλ ζχοντασ "ελεφκερα" τα χζρια).  

E  ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ  
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1.  Στατϊ οροφ με 4 
κζςεισ για ςτιριξθ 
ορϊν και ράγα για 
κρζμαςμα διαφόρων 
παρελκομζνων 
ουροκακετιρα κλπ), 
υποδοχζσ για φιάλεσ 
οξυγόνου  

ΝΑΛ να παραδοκεί με ζνα μεταλλικό ρυκμιηόμενου φψουσ ςτατϊ με 
τζςςερα άγκιςτρα από ανοξείδωτο χάλυβα και ράγα με άγκιςτρα, 
αμφότερα τθσ κλίνθσ ςε κζςθ που να εξαςφαλίηεται θ πλιρθσ 
ορατότθτα των παρελκομζνων. Επίςθσ για το ςφνολο των κλινϊν να 
παραδοκοφν υποδοχζσ για φιάλεσ οξυγόνου.  

2.  Αερόςτρωμα  1. Να ζχει διαςτάςεισ ςφμφωνεσ με τισ διαςτάςεισ τθσ κλίνθσ. 

2. Να δζχεται μζγιςτο βάροσ αςκενοφσ 225kg τουλάχιςτον.  

3. Να λαμβάνει τισ κζςεισ τθσ κλίνθσ.  

4. Να διακζτει αδιάβροχο, αντιβακτθριακό, εφκολα και πλιρωσ 
προςκαφαιροφμενο (με φερμουάρ), απωκθτικό ςτα ακάρεα, τουσ 
λεκζδεσ και τισ οςμζσ, πλενόμενο ςτουσ 90οC, απολυμενόμενο, 
αντιαλλεργικό, με χαμθλό ςυντελεςτι τριβισ,  αεροδιαπερατό 
κάλυμα για τθν πρόλθψθ κατά των βακτθριδίων και των 
μυκιτων.Να είναι αντιςτατικό. Οι ραφζσ του να μθν επιτρζπουν τθν 
είςοδο βιολογικϊν υγρϊν. Να είναι βραδφκαυςτο. 

5. Να εξαςφαλίηει εναλλαγι πιζςεων ςτον αςκενι για πρόλθψθ και 
κεραπεία κατακλίςεων μζχρι 4ου βακμοφ και να μθν χρειάηεται 
επιπλζον ςτρϊμα.  

6. Να διακζτει αντλία μικρϊν διαςτάςεων, ακόρυβθ, χωρίσ δονιςεισ, 
να λειτουργεί με ρεφμα 230V, 50Hz και να είναι ςφμφωνθ με τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα Θλεκτρικισ Αςφάλειασ των Λατρικϊν 
ςυςκευϊν.  

7. Να φζρει διάταξθ ανεξάρτθτων αεροκαλάμων, τουλάχιςτον 15, με 
δυνατότθτα αντικατάςταςισ τουσ ςε περίπτωςθ βλάβθσ τουσ.  

8. Ο μζγιςτοσ χρόνοσ διόγκωςθσ με αζρα ςτο ςτρϊμα να μθν 
ξεπερνάει περίπου τα 30 λεπτά, ακόμα και ςτθ περίπτωςθ που ςε 
αυτό είναι τοποκετθμζνοσ αςκενισ. 

9. Να διακζτει λειτουργία CPR, προκαλϊντασ γριγορθ αφαίρεςθ του 
περιεχόμενου αζρα για τθν εφαρμογι ανάνθψθσ.  

10. Οι αεροκάλαμοι ςτθ περιοχι τθσ κεφαλισ να παραμζνουν ςτακεροί, 
χωρίσ να εκτελοφνται κινιςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ κεραπείασ, 
προσ εξαςφάλιςθ ςτακερότθτασ του αυχζνα και τθν αποφυγι 
ενοχλθτικϊν κινιςεων ςτον αςκενι. 

11. Να διακζτει ςυναγερμοφσ για καταςτάςεισ χαμθλισ πίεςθσ, 
δυςλειτουργίασ και ζλλειψθ παροχισ αζρα, με κομβίο ςίγαςθσ. 

12. Ο ςωλινασ που ςυνδζει τθν αντλία με το αερόςτρωμα να είναι 
κατάλλθλθσ καταςκευισ ϊςτε να  αποτρζπει τθ ςτρζβλωςθσ και 
ςυνεπϊσ τθν απόφραξθ του αζρα.  

13. Να διακζτει μθχανιςμό διατιρθςθσ πίεςθσ ςε περίπτωςθ διακοπισ 
ρεφματοσ.  

14. Να περιγραφεί θ εφκολθ πρόςβαςθ για τον κακαριςμό του και τθσ 
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επιφάνειασ κατάκλιςθσ. 

15. Nα περιγραφεί προσ αξιολόγθςθ θ διαδικαςία αντιμετϊπιςθσ 
πικανισ διάτρθςισ του. 

3.  Σφςτθμα μεταφοράσ 
φιάλθσ οξυγόνου  

Ναι, να προςφερκοφν δφο (2) ςυςτιματα μεταφοράσ φιάλθσ οξυγόνου 
κάκε τρεισ (3) κλίνεσ. 

ΘΜ. Κάκε άλλο πλεονζκτθμα να αναφερκεί για να αξιολογθκεί 

2. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  ΑΝΑΠΝΕΤΣΘΡΑ ΕΝΣΑΣΙΚΘ ΜΕ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑ  

Α ΓΕΝΙΚΑ  

 Αναπνευςτιρασ για χριςθ ςε Μονάδα Εντατικισ Κεραπείασ, κατάλλθλοσ για μθχανικό αεριςμό 
αυξθμζνων απαιτιςεων ςε ενιλικεσ.  

Ο αναπνευςτιρασ κα πρζπει να ανικει τεκμθριωμζνα ςτθν πιο πρόςφατθ εμπορικι ςειρά του 
καταςκευαςτικοφ του οίκου και να είναι ςε παραγωγι. Να αποτελείται από:  

1. Βαςικι μονάδα (όπωσ αναλυτικά περιγράφεται κατωτζρω)  

2. Τροχιλατθ βάςθ με ςφςτθμα φρζνων  

3. Αρκρωτό βραχίονα ανάρτθςθσ ςωλθνϊςεων αςκενοφσ  

 

Β ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΘ & ΘΛΕΚΣΡΙΚΘ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ  

1 Αζρια τροφοδοςίασ  Ο2, αζρασ  

Να παρζχονται ςωλινεσ παροχισ και ςυνδετικά 
αντίςτοιχα τθσ εγκατάςταςθσ τθσ ΜΕΚ.  

2 Εφροσ πίεςθσ αερίων τροφοδοςίασ  4 bar ±40% περίπου  

3 Τροφοδοςία AC  220V/50Hz  

4 Μπαταρία  Επαναφορτιηόμενθ, ενςωματωμζνθ ςτθν τροχιλατθ 
βάςθ ι ςτθ βαςικι μονάδα  

5 Χρόνοσ αυτονομίασ  ≥120 min Να επιτυγχάνεται είτε μζςω  
εγκατεςτθμζνων μπαταριϊν, είτε μζςω  
επιπρόςκετων μπαταριϊν προςκαφαιροφμενων κατά 
τθ λειτουργία του αναπνευςτιρα χωρίσ τθν 
απενεργοποίθςι του. (Να ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν 
προςφορά) 

Γ ΣΤΠΟΙ ΑΕΡΙΜΟΤ  

1 Ελεγχόμενου όγκου  Ναι  

2 Ελεγχόμενθσ πίεςθσ  Ναι  

3 Ελεγχόμενου όγκου με τθ χαμθλότερθ δυνατι 
πίεςθ  

Ναι  

4 SIMV Ελεγχόμενου όγκου με ι χωρίσ 
Υποςτιριξθ Ρίεςθσ  

Ναι  

5 SIMV Ελεγχόμενθσ πίεςθσ με ι χωρίσ 
Υποςτιριξθ Ρίεςθσ  

Ναι  
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6 SIMV Ελεγχόμενου όγκου με τθ χαμθλότερθ 
δυνατι πίεςθ με ι χωρίσ Υποςτιριξθ Ρίεςθσ  

Ναι  

7 Υποςτιριξθ Ρίεςθσ  Ναι  

8 Υποςτιριξθ Ρίεςθσ με επίτευξθ Πγκου ςτόχου  Ναι  

9 Αεριςμόσ κετικισ πίεςθσ ςε δφο διαφορετικά 
επίπεδα με ι χωρίσ Υποςτιριξθ Ρίεςθσ  

Ναι  

10 Αεριςμόσ εκτόνωςθσ πίεςθσ αεραγωγϊν  Ναι  

11 Συνεχοφσ κετικισ πίεςθσ (CPAP)  Ναι  

12 Εφεδρικόσ αεριςμόσ άπνοιασ  Ναι με δυνατότθτα εκ των προτζρων ρφκμιςθσ των 
παραμζτρων του ελεγχόμενου αεριςμοφ και 
αυτόματθ επιςτροφι ςτον υποςτθριηόμενο αεριςμό 
με τθν αποκατάςταςθ του προβλιματοσ  

13 Μθ επεμβατικόσ αεριςμόσ  Ναι με ειδικό πρόγραμμα και με αλγόρικμο 
αυτόματθσ αναγνϊριςθσ και αντιςτάκμιςθσ 
διαρροϊν. Να διακζτει λειτουργία αυτόματθσ 
αντιςτάκμιςθσ ενδοτραχειακοφ ςωλινα. 

Δ ΡΤΘΜΙΕΙ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΑΕΡΙΜΟΤ  

1 Αναπνεόμενοσ όγκοσ  100-2000 ml *  

2 Ειςπνευςτικι πίεςθ  5-90 cmH2O *  

3 Αναπνευςτικι ςυχνότθτα  5-90 bpm *  

4 Αναπνευςτικι ςυχνότθτα SIMV  Ζωσ 60 bpm *  

5 Χρόνοσ ειςπνοισ  Ναι  

6 Χρόνοσ παφςθσ  Ναι (ζμμεςθ ρφκμιςθ αποδεκτι)  

7 Λόγοσ I:E  Ναι, με δυνατότθτα επίτευξθσ ανάςτροφου λόγου Λ:Ε 
ζωσ 4:1 (ζμμεςθ ρφκμιςθ αποδεκτι)  

8 FiO2  21-100%  

9 PEEP/CPAP  Ζωσ 50 cmH2Ο *  

10 Ρίεςθ Υποςτιριξθσ  0-70 cmH2Ο *  

11 Ρυροδότθςθ ροισ (trigger)  Από 0,5 lpm *  

12 υκμιηόμενθ ταχφτθτα απόκριςθσ  Ναι  

13 Ευαιςκθςία ζναρξθσ εκπνοισ  Ναι με ρφκμιςθ ποςοςτοφ μείωςθσ τθσ μζγιςτθσ 
ειςπνευςτικισ ροισ  

14 Κράτθμα ειςπνοισ  Ναι  

Να περιγραφεί ο τρόποσ  

15 Κράτθμα εκπνοισ  Ναι Να περιγραφεί ο τρόποσ  

16 Χειροκίνθτθ αναπνοι  Ναι Να περιγραφεί ο τρόποσ  

17 100% O2  Ναι  

18 Διαδικαςία βρογχοαναρρόφθςθσ  Ναι με αυτόματεσ φάςεισ προοξυγόνωςθσ, 
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αποςφνδεςθσ, επαναςφνδεςθσ, μεταοξυγόνωςθσ  

Ε ΟΘΟΝΘ  

1 Τφποσ  Ζγχρωμθ TFT / LCD, αφισ, αποςπϊμενθ 
περιςτρεφόμενθ και ανακλινόμενθ  

2 Μζγεκοσ  ≥15 ίντςεσ  

3 Κανάλια  ≥4  

Σ ΔΤΝΑΣΟΣΘΣΕ ΑΠΕΙΚΟΝΙΘ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΑΕΡΙΜΟΤ  

1 Κυματομορφζσ  Ρίεςθ, ροι, όγκοσ και CO2 ςε ςχζςθ με το χρόνο  

2 Βρόχοι (Loops)  Ρίεςθσ/ όγκου, ροισ/ όγκου, πίεςθσ/ ροισ  

3 Τάςεισ (μνιμθ δεδομζνων/ trends)  Απεικόνιςθ γραφθμάτων χρονικοφ διαςτιματοσ 
τουλάχιςτον από 1 ζωσ 72 ϊρεσ όλων των 
παρακολουκοφμενων παραμζτρων 

4 Ριζςεισ  Μζγιςτθ, Μζςθ, Τελοειςπνευςτικι (Plateau), 
Τελοεκπνευςτικι (PEEP)  

5 Πγκοι  Αναπνοισ ειςπνεόμενοσ, εκπνεόμενοσ  

Ανά λεπτό εκπνεόμενοσ, αυκόρμθτων αναπνοϊν  

6 FiO2  Ναι  

7 Αναπνευςτικι ςυχνότθτα  Ναι  

8 Χρόνοσ ειςπνοισ  Ναι  

9 Λόγοσ I:E  Ναι  

10 Αντίςταςθ  Ναι  

11 Ενδοτικότθτα  Ναι  

12 Ρίεςθ ςφγκλιςθσ (P0.1)  Ναι  

13 Δείκτθσ αβακοφσ αναπνοισ  Ναι  

14 Ενδογενισ ι ολικι PEEP  Ναι  

Η ΤΝΑΓΕΡΜΟΙ & ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΘΕΙ  

1 Υψθλό/ χαμθλό FiO2  Ναι  

2 Υψθλόσ/ χαμθλόσ όγκοσ ανά λεπτό  Ναι  

3 Υψθλι πίεςθ αεραγωγϊν  Ναι  

4 Χαμθλι τελοεκπνευςτικι πίεςθ (PEEP) ι 
απϊλεια PEEP  

Ναι  

5 Άπνοια  Ναι  

6 Υψθλι ςυχνότθτα αναπνοισ  Ναι  

7 Συνεχισ υψθλι πίεςθ/απόφραξθ  Ναι με αυτόματο άνοιγμα βαλβίδασ για αναπνοι από 
το περιβάλλον  

8 Αποςφνδεςθ ςωλινων αςκενοφσ  Ναι  
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9 Ρροειδοποίθςθ υπερβολικϊν ρυκμίςεων 
(ρυκμίςεων εκτόσ φυςιολογικοφ εφρουσ)  

Ναι με επεξιγθςθ και οπτικι ζνδειξθ  

10 Ρτϊςθ παροχισ πεπιεςμζνου αζρα  Ναι με δυνατότθτα προςωρινισ λειτουργίασ μόνο με 
τθν παροχι Ο2  

11 Ρτϊςθ παροχισ Ο2  Ναι με δυνατότθτα προςωρινισ λειτουργίασ μόνο με 
τθν παροχι πεπιεςμζνου αζρα  

12 Διακοπι αερίων παροχισ  Ναι  

13 Διακοπι παροχισ ρεφματοσ  Ναι με αυτόματθ μετάπτωςθ ςε λειτουργία με 
μπαταρία και ζνδειξθ του υπολειπόμενου επιπζδου 
αυτονομίασ  

14 Βλάβθ αναπνευςτιρα  Ναι  

15 Κωδικοποίθςθ ςυναγερμϊν  Ναι με χρωματικι κωδικοποίθςθ ανάλογθ τθσ 
ςπουδαιότθτάσ τουσ  

16 Αρχείο ςυναγερμϊν  Ναι με απεικόνιςθ λίςτασ ενεργοποιθκζντων 
ςυναγερμϊν και χρονικι ςιμανςθ εμφάνιςισ των  

Θ ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΚΑΙ ΤΝΣΘΡΘΘ  

1 Εξαρτιματα που ζρχονται ςε επαφι με τα 
εκπνεόμενα από τον αςκενι αζρια  

Ρεριγραφι αυτϊν, αναφορά τρόπου 
αποςυναρμολόγθςθσ/ διαδικαςίασ αποςτείρωςθσ/ 
ςυναρμολόγθςθσ και εκτιμϊμενθσ διάρκειασ ηωισ. 
Απαραίτθτθ θ δυνατότθτα αποςτείρωςισ τουσ ςε 
κλίβανο ατμοφ.  

2 Ρροζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ  Ναι με διαδικαςία ελζγχου και βακμονόμθςθσ των 
θλεκτρονικϊν και πνευματικϊν του λειτουργιϊν  

3 Ρρολθπτικι ςυντιρθςθ  Ρεριγραφι διαδικαςίασ και των χρονικϊν 
διαςτθμάτων που μεςολαβοφν ανά ςυντιρθςθ  

Θ ΔΙΑΤΝΔΕΕΙ  

1 Ψθφιακι ι αναλογικι κφρα επικοινωνίασ  Ναι  

2 Κφρα ςφνδεςθσ με πλθροφορικό ςφςτθμα 
ςυγκζντρωςθσ δεδομζνων αςκενοφσ  

Ναι  

3 Εξαγωγι αρχείου αςκενοφσ  Ναι μζςω δικτφου ι ψθφιακοφ μζςου  

Ι ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΤΝΑΣΟΣΘΣΕ & ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ  

1 Ελλθνικό μενοφ λειτουργίασ  Ναι  

2 Ρροςταςία πνευμόνων και Ελιγμοί διάνοιξθσ 
κυψελίδων (lung recruitment)  

Ναι με λογιςμικό για τθν εκτζλεςθ ελιγμϊν διάνοιξθσ 
κυψελίδων και εφρεςθσ ιδανικισ PEEP αεριςμοφ, 
ϊςτε να διατθροφνται ανοικτζσ οι κυψελίδεσ  

3 Νεφελοποιθτισ φαρμάκου  

πολλαπλϊν χριςεων  

Ναι  

4 Ελεφκερθ διαμόρφωςθ παραμζτρων 
εκκίνθςθσ  

Ναι και να γίνει περιγραφι τθσ διαδικαςίασ  

5 Μζτρθςθ οξυγόνου Να διακζτει ςφςτθμα μζτρθςθσ του χορθγοφμενου 
οξυγόνου με ειδικι κεφαλι (παραμαγνθτικι) που να 
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μθν χρθςιμοποιεί αναλϊςιμουσ αιςκθτιρεσ. 

6 Ενςωματωμζνο ςφςτθμα καπνογραφίασ  ΝΑΛ με απεικόνιςθ του καπνογραφιματοσ και τθσ 
τελοεκπνευςτικισ ςυγκζντρωςθσ CO2 μζκοδο 
καπνογραφίασ mainstream ι sidestream  

7 Οξυγονοκεραπεία - Υγραντιρασ Να διακζτει λειτουργία οξυγονοκεραπείασ τφπου 
υψθλισ ροισ, τουλάχιςτον 50 L/min,  κατά τθν οποία 
ο χειριςτισ κα ρυκμίηει το ποςοςτό οξυγόνου και τθν 
ςυνολικι ροι. 

Να προςφερκεί προσ επιλογι ςυμβατόσ ενεργόσ 
υγραντιρασ με τα απαραίτθτα καλϊδια για τθ 
φγρανςθ και κζρμανςθ του κυκλϊματοσ. 

* Αποδεκτθ απόκλιςθ +/- 2% 

3Α. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΜΟΝΙΣΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΩΝ   

ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΜΕ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑ 

 

ΓΕΝΛΚΑ  

1.  Ραρακλίνιο monitor αμεταχείριςτο, ςφγχρονθσ τεχνολογίασ. Να παρακολουκεί και να 
απεικονίηει τισ παρακάτω ηωτικζσ παραμζτρουσ: 

α. Θλεκτροκαρδιογράφθμα (ECG) 

β. Δφο (2) αιματθρζσ πιζςεισ (IBP)  

γ. Αναίμακτθ πίεςθ (NIBP) 

δ. Δφο κερμοκραςίεσ (Τ1, Τ2) 

ε. Ραλμικι Οξυμετρία (SpO2)  

ςτ. Ραρακολοφκθςθ καπνογραφίασ (EtCO2) 

Μελλοντικά να τυγχάνει αναβάκμιςθσ ϊςτε να είναι ςε κζςθ να καλφψει επιπρόςκετεσ 
ανάγκεσ που τυχόν προκφψουν, και οπωςδιποτε των παρακάτω, μζςω 
προςκαφαιροφμενων ενιςχυτϊν (modules) για δυνατότθτα εναλλαγισ μεταξφ των 
μόνιτορ: 

α. παρακολοφκθςθ καρδιακισ παροχισ (C.O)  

Κα παραδοκοφν με το ςφνολο των απαιτουμζνων για αςφαλι τοποκζτθςθ. Να 
δφναται να τοποκετθκοφν και ςε περιςτρεφόμενο ςφςτθμα βραχίονα τοίχου. 

Να διακζτει κατάλλθλο λογιςμικό, άδεια ςφνδεςθσ, με ςυμβατό κεντρικό ςτακμό 
παρακολοφκθςθσ, για τον οποίο κα δοκεί οπωςδιποτε προςφορά, επί ποινι 
αποκλειςμοφ.   

2.  Σφγχρονθσ τεχνολογίασ  ΝΑΛ. Να αναφερκεί το ζτοσ πρϊτθσ 
κυκλοφορίασ .  

3.  Διαςτάςεισ φψοσ Χ πλάτοσ Χ μικοσ 
(ςε mm)  

Να αναφερκοφν  

4.  Βάροσ (ςε kgr)  Να αναφερκεί 

5.  Κατθγορία και κλάςθ θλεκτρικισ Να αναφερκεί  
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αςφάλειασ  

6.  Θλεκτρικι τροφοδοςία  220V/50Hz AC μζςω ενςωματωμζνου 
τροφοδοτικοφ  

7.  Τφποσ μπαταρίασ  Ενςωματωμζνθ, επαναφορτιηόμενθ  

8.  Χρόνοσ αυτονομίασ  ≥1 hours 

9.  Ρακθτικι ψφξθ  ΝΑΛ χωρίσ χριςθ ανεμιςτιρα (fanless)  

ΜΟΝΙΣΟΡ  

10.     Ενιςχυτικζσ βακμίδεσ : 

 Α. Θλεκτροκαρδιογραφιματοσ (ECG) 
- Αναπνοισ (Resp )  

Ναι  

 Β. Δφο (2) αιματθρζσ πιζςεισ (ΛΒ)  Ναι  

 Γ. Αναίμακτθσ πίεςθσ (ΝΛΒ)  Ναι  

 Δ. Κερμοκραςίασ (Temp)  (x2)  Ναι  

 Ε. Ραλμικισ Οξυμετρίασ (Sp02)   Ναι  

 ΣΤ. Καπνογραφίασ (EtCO2) Ναι 

11.  Οπτικοακουςτικι διάταξθ 
ςυναγερμοφ (alarm), άνω και κάτω 
ορίων, για όλα τα φαινόμενα και τισ 
παραμζτρουσ τουσ.  

ΝΑΛ. Να αναφερκοφν οι τιμζσ των ορίων για 
κάκε παράμετρο και φαινόμενο.  

12.  Ζγχρωμθ οκόνθ  ΝΑΛ. ≥ 12 ιντςϊν, υψθλισ ανάλυςθσ και 
αντίκεςθσ. Να δοκοφν αναλυτικά τεχνικά 
ςτοιχεία τθσ οκόνθσ  

13.  Κανάλια  ≥ 6 κυματομορφϊν  

ΒΑΘΜΙΔΑ ΘΛΕΚΣΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΘΜΑΣΟ (ECG – ΑΝΑΠΝΟΘ) (Resp )  

14.  Λιψθ φαινομζνου  Μζςω 3πολικοφ ι 5πολικοφ καλωδίου.  

15.  Ανίχνευςθ κακισ ςφνδεςθσ ι 
θλεκτρικισ διακοπισ κάκε 
θλεκτροδίου.  

ΝΑΛ και ειδοποίθςθ του χριςτθ.  

16.  Απεικόνιςθ του αρικμοφ ςφφξεων, 
ακόμθ και ςτισ περιπτϊςεισ κακισ 
ςφνδεςθσ ι διακοπισ του καλωδίου 
ECG  

ΝΑΛ από τθν παλμικι οξυμετρία ι τθν 
αιματθρι πίεςθ.  

17.  Ανίχνευςθ αρρυκμιϊν ΝΑΛ τουλάχιςτον 15 διαφορετικϊν τφπων, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κολπικισ 
μαρμαρυγισ, με δυνατότθτα ταυτόχρονθσ 
ενεργοποίθςθσ τουλάχιςτον τριϊν (3) 
απαγωγϊν για τθν εκτίμθςθ αρρυκμιϊν, 
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ςυμβάλλοντασ ζτςι ςτθν ακρίβεια διάγνωςθσ 
τθσ αρρυκμίασ και τθν αποφυγι 
ψευδοςυναγερμϊν. 

18.  Εκτίμθςθ αρρυκμιϊν ΝΑΛ  

19.  Ανάλυςθ διαςτιματοσ ST  ΝΑΛ  

20.  Κυματομορφι Αναπνοισ  ΝΑΛ  

21.  Κατ' επιλογι ρφκμιςθ του χρόνου 
άπνοιασ ι του ελάχιςτου ρυκμοφ 
αναπνοϊν 

ΝΑΛ με alarm.  

ΒΑΘΜΙΔΑ ΑΙΜΑΣΘΡΩΝ ΠΙΕΕΩΝ (ΙΒΡ)  

22.  Λιψθ φαινομζνου  Μζςω μορφομετατροπζων πολλαπλϊν ι μίασ 
χριςθσ.  

23.  Ρλικοσ λαμβανόμενων πιζςεων  ≥2  

24.  Απεικόνιςθ κυματομορφισ και 
τιμϊν  

ΝΑΛ με τιμζσ ςυςτολικισ, διαςτολικισ και 
μζςθσ.  

25.  Υπολογιςμόσ πίεςθσ ενςφινωςθσ 
(Wedge pressure)  

ΝΑΛ  

ΒΑΘΜΙΔΑ ΑΝΑΙΜΑΚΣΘ ΠΙΕΘ (ΝΙΒΡ)  

26.  Λιψθ φαινομζνου  Με περιχειρίδα ςφμφωνα με τθν 
ταλαντωςιμετρικι μζκοδο.  

27.  Απεικόνιςθ τιμϊν  ΝΑΛ με τιμζσ ςυςτολικισ, διαςτολικισ και 
μζςθσ.  

28.  Τρόποσ μετριςεων  Χειροκίνθτα ι αυτόματα με επιλογι χρονικϊν 
διαςτθμάτων από το χριςτθ.  

29.  Ακρίβεια μετριςεων  Υψθλι ακρίβεια ςε ςυνκικεσ κίνθςθσ 
αςκενοφσ με ειδικό αλγόρικμο απόρριψθσ 
παραςίτων  

ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΑΛΜΙΚΘ ΟΞΤΜΕΣΡΙΑ (sp02)  

30.  Λιψθ φαινομζνου  Με αιςκθτιρα δακτφλου πολλαπλϊν 
χριςεων.  

31.  Απεικόνιςθ πλθκυςμογραφικισ 
καμπφλθσ και αρικμοφ ςφφξεων  

ΝΑΛ  

32.  Ακρίβεια μετριςεων  Υψθλι ακρίβεια ςε ςυνκικεσ χαμθλισ 
αιμάτωςθσ και ςυνεχοφσ κίνθςθσ με ειδικι 
τεχνολογία.  

Θ ακρίβεια τθσ μζτρθςθσ ςτο εφροσ 70-100% 
να είναι 3% ι καλφτερθ, για τισ ανωτζρω 
ςυνκικεσ. Να κατατεκοφν ςχετικά ζντυπα 
(επίςθμα φυλλάδια οίκου, εγχειρίδια χριςθσ) 
προσ απόδειξθ. 

ΒΑΘΜΙΔΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ (Temp)  
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33.  Λιψθ φαινομζνου  Μζςω αιςκθτιρων πολλαπλϊν ι μιασ χριςθσ 
για λιψθ κερμοκραςίασ τουλάχιςτον 
δζρματοσ και οιςοφάγου / ορκοφ. 

34.  Ρλικοσ λαμβανόμενων 
κερμοκραςιϊν  

≥2  

35.  Απεικόνιςθ τιμϊν  Με ψθφιακι ζνδειξθ τθσ κερμοκραςίασ  

ΒΑΘΜΙΔΑ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑ (CO2) 

36.  Καπνογραφίασ (CO2)  ΝΑΛ με μζκοδο κφριασ ι πλάγιασ ροισ (main ι 
side stream).  

ΔΤΝΑΣΟΣΘΣΑ ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΘ ΑΝΑΒΑΘΜΙΘ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΩ ΒΤΜΑΣΟΤΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Θ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΤΚΕΤΩΝ 

37.  Καρδιακισ Ραροχισ  Ναι με μζκοδο κερμοαραίωςθσ.  

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ ΚΑΙ ΔΤΝΑΣΟΣΘΣΕ 

38.  Τφποι ενιςχυτϊν 
παρακολουκοφμενων παραμζτρων  

Ει δυνατόν βυςματοφμενου τφπου (modular 
αρχιτεκτονικι) ςε ομάδεσ ι μεμονωμζνεσ 
παραμζτρουσ, για ευελιξία ςχθματιςμοφ 
εξατομικευμζνων ςυνκζςεων και 
αντιμετϊπιςθσ βλαβϊν.  

39.  Τάςεισ (μνιμθ δεδομζνων / trends)  Απεικόνιςθ γραφθμάτων και πινάκων 
χρονικοφ διαςτιματοσ 72 ωρϊν  τουλάχιςτον, 
όλων των παρακολουκοφμενων παραμζτρων. 

40.  Συναγερμοί  ΝΑΛ ρυκμιηόμενοι για όλεσ τισ 
παρακολουκοφμενεσ παραμζτρουσ.  

41.  Ρροαιρετικι ςφνδεςθ καταγραφικοφ ΝΑΛ. Τουλάχιςτον τριϊν (3) κυματομορφϊν .  

ΔΙΑΤΝΔΕΕΙ  

42.  Ζξοδοι  Ethernet–HL7 για ςφνδεςθ με Κεντρικό 
Στακμό και δυνατότθτα Wi-Fi ςφνδεςθσ με 
Κεντρικό Στακμό 
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3Β. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΜΟΝΙΣΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΩΝ   

ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΜΕ ΔΤΝΑΣΟΣΘΣΑ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑ 

ΓΕΝΛΚΑ  

1.  Ραρακλίνιο monitor αμεταχείριςτο, ςφγχρονθσ τεχνολογίασ. Να παρακολουκεί και να 
απεικονίηει τισ παρακάτω ηωτικζσ παραμζτρουσ: 

α. Θλεκτροκαρδιογράφθμα (ECG) 

β. Δφο (2) αιματθρζσ πιζςεισ (IBP)  

γ. Αναίμακτθ πίεςθ (NIBP) 

δ. Δφο κερμοκραςίεσ (Τ1, Τ2) 

ε. Ραλμικι Οξυμετρία (SpO2)  

Μελλοντικά να τυγχάνει αναβάκμιςθσ ϊςτε να είναι ςε κζςθ να καλφψει επιπρόςκετεσ 
ανάγκεσ που τυχόν προκφψουν, και οπωςδιποτε των παρακάτω, μζςω 
προςκαφαιροφμενων ενιςχυτϊν (modules) για δυνατότθτα εναλλαγισ μεταξφ των 
μόνιτορ: 

α. παρακολοφκθςθ καπνογραφίασ (EtCO2)  

β. παρακολοφκθςθ καρδιακισ παροχισ (C.O)  

Κα παραδοκοφν με το ςφνολο των απαιτουμζνων για αςφαλι τοποκζτθςθ. Να 
δφναται να τοποκετθκοφν και ςε περιςτρεφόμενο ςφςτθμα βραχίονα τοίχου. 

Να διακζτει κατάλλθλο λογιςμικό, άδεια ςφνδεςθσ, με ςυμβατό κεντρικό ςτακμό 
παρακολοφκθςθσ, για τον οποίο κα δοκεί οπωςδιποτε προςφορά, επί ποινι 
αποκλειςμοφ.   

2.  Σφγχρονθσ τεχνολογίασ  ΝΑΛ. Να αναφερκεί το ζτοσ πρϊτθσ 
κυκλοφορίασ .  

3.  Διαςτάςεισ φψοσ Χ πλάτοσ Χ μικοσ 
(ςε mm)  

Να αναφερκοφν  

4.  Βάροσ (ςε kgr)  Να αναφερκεί 

5.  Κατθγορία και κλάςθ θλεκτρικισ 
αςφάλειασ  

Να αναφερκεί  

6.  Θλεκτρικι τροφοδοςία  220V/50Hz AC μζςω ενςωματωμζνου 
τροφοδοτικοφ  

7.  Τφποσ μπαταρίασ  Ενςωματωμζνθ, επαναφορτιηόμενθ  

8.  Χρόνοσ αυτονομίασ  ≥1 hours 

9.  Ρακθτικι ψφξθ  ΝΑΛ χωρίσ χριςθ ανεμιςτιρα (fanless)  

ΜΟΝΙΣΟΡ  

10.     Ενιςχυτικζσ βακμίδεσ : 

 Α. Θλεκτροκαρδιογραφιματοσ (ECG) 
- Αναπνοισ (Resp )  

Ναι  

 Β. Δφο (2) αιματθρζσ πιζςεισ (ΛΒ)  Ναι  
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 Γ. Αναίμακτθσ πίεςθσ (ΝΛΒ)  Ναι  

 Δ. Κερμοκραςίασ (Temp)  (x2)  Ναι  

 Ε. Ραλμικισ Οξυμετρίασ (Sp02)   Ναι  

11.  Οπτικοακουςτικι διάταξθ 
ςυναγερμοφ (alarm), άνω και κάτω 
ορίων, για όλα τα φαινόμενα και τισ 
παραμζτρουσ τουσ.  

ΝΑΛ. Να αναφερκοφν οι τιμζσ των ορίων για 
κάκε παράμετρο και φαινόμενο.  

12.  Ζγχρωμθ οκόνθ  ΝΑΛ. ≥ 12 ιντςϊν, υψθλισ ανάλυςθσ και 
αντίκεςθσ. Να δοκοφν αναλυτικά τεχνικά 
ςτοιχεία τθσ οκόνθσ  

13.  Κανάλια  ≥ 6 κυματομορφϊν  

ΒΑΘΜΙΔΑ ΘΛΕΚΣΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΘΜΑΣΟ (ECG – ΑΝΑΠΝΟΘ) (Resp )  

14.  Λιψθ φαινομζνου  Μζςω 3πολικοφ ι 5πολικοφ καλωδίου.  

15.  Ανίχνευςθ κακισ ςφνδεςθσ ι 
θλεκτρικισ διακοπισ κάκε 
θλεκτροδίου.  

ΝΑΛ και ειδοποίθςθ του χριςτθ.  

16.  Απεικόνιςθ του αρικμοφ ςφφξεων, 
ακόμθ και ςτισ περιπτϊςεισ κακισ 
ςφνδεςθσ ι διακοπισ του καλωδίου 
ECG  

ΝΑΛ από τθν παλμικι οξυμετρία ι τθν 
αιματθρι πίεςθ.  

17.  Ανίχνευςθ αρρυκμιϊν ΝΑΛ τουλάχιςτον 15 διαφορετικϊν τφπων, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κολπικισ 
μαρμαρυγισ, με δυνατότθτα ταυτόχρονθσ 
ενεργοποίθςθσ τουλάχιςτον τριϊν (3) 
απαγωγϊν για τθν εκτίμθςθ αρρυκμιϊν, 
ςυμβάλλοντασ ζτςι ςτθν ακρίβεια διάγνωςθσ 
τθσ αρρυκμίασ και τθν αποφυγι 
ψευδοςυναγερμϊν. 

18.  Εκτίμθςθ αρρυκμιϊν ΝΑΛ  

19.  Ανάλυςθ διαςτιματοσ ST  ΝΑΛ  

20.  Κυματομορφι Αναπνοισ  ΝΑΛ  

21.  Κατ' επιλογι ρφκμιςθ του χρόνου 
άπνοιασ ι του ελάχιςτου ρυκμοφ 
αναπνοϊν 

ΝΑΛ με alarm.  

ΒΑΘΜΙΔΑ ΑΙΜΑΣΘΡΩΝ ΠΙΕΕΩΝ (ΙΒΡ)  

22.  Λιψθ φαινομζνου  Μζςω μορφομετατροπζων πολλαπλϊν ι μίασ 
χριςθσ.  

23.  Ρλικοσ λαμβανόμενων πιζςεων  ≥2  

24.  Απεικόνιςθ κυματομορφισ και 
τιμϊν  

ΝΑΛ με τιμζσ ςυςτολικισ, διαςτολικισ και 
μζςθσ.  
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25.  Υπολογιςμόσ πίεςθσ ενςφινωςθσ 
(Wedge pressure)  

ΝΑΛ  

ΒΑΘΜΙΔΑ ΑΝΑΙΜΑΚΣΘ ΠΙΕΘ (ΝΙΒΡ)  

26.  Λιψθ φαινομζνου  Με περιχειρίδα ςφμφωνα με τθν 
ταλαντωςιμετρικι μζκοδο.  

27.  Απεικόνιςθ τιμϊν  ΝΑΛ με τιμζσ ςυςτολικισ, διαςτολικισ και 
μζςθσ.  

28.  Τρόποσ μετριςεων  Χειροκίνθτα ι αυτόματα με επιλογι χρονικϊν 
διαςτθμάτων από το χριςτθ.  

29.  Ακρίβεια μετριςεων  Υψθλι ακρίβεια ςε ςυνκικεσ κίνθςθσ 
αςκενοφσ με ειδικό αλγόρικμο απόρριψθσ 
παραςίτων  

ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΑΛΜΙΚΘ ΟΞΤΜΕΣΡΙΑ (sp02)  

30.  Λιψθ φαινομζνου  Με αιςκθτιρα δακτφλου πολλαπλϊν 
χριςεων.  

31.  Απεικόνιςθ πλθκυςμογραφικισ 
καμπφλθσ και αρικμοφ ςφφξεων  

ΝΑΛ  

32.  Ακρίβεια μετριςεων  Υψθλι ακρίβεια ςε ςυνκικεσ χαμθλισ 
αιμάτωςθσ και ςυνεχοφσ κίνθςθσ με ειδικι 
τεχνολογία.  

Θ ακρίβεια τθσ μζτρθςθσ ςτο εφροσ 70-100% 
να είναι 3% ι καλφτερθ, για τισ ανωτζρω 
ςυνκικεσ. Να κατατεκοφν ςχετικά ζντυπα 
προσ απόδειξθ.  

ΒΑΘΜΙΔΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ (Temp)  

33.  Λιψθ φαινομζνου  Μζςω αιςκθτιρων πολλαπλϊν ι μιασ χριςθσ 
για λιψθ κερμοκραςίασ τουλάχιςτον 
δζρματοσ και οιςοφάγου / ορκοφ. 

34.  Ρλικοσ λαμβανόμενων 
κερμοκραςιϊν  

≥2  

35.  Απεικόνιςθ τιμϊν  Με ψθφιακι ζνδειξθ τθσ κερμοκραςίασ  

ΔΤΝΑΣΟΣΘΣΑ ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΘ ΑΝΑΒΑΘΜΙΘ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΩ ΒΤΜΑΣΟΤΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Θ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΤΚΕΤΩΝ 

36.  Καπνογραφίασ (CO2)  ΝΑΛ με μζκοδο κφριασ ι πλάγιασ ροισ (main ι 
side stream).  

37.  Καρδιακισ Ραροχισ  Ναι με μζκοδο κερμοαραίωςθσ.  

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ ΚΑΙ ΔΤΝΑΣΟΣΘΣΕ 

38.  Τφποι ενιςχυτϊν 
παρακολουκοφμενων παραμζτρων  

Ει δυνατόν βυςματοφμενου τφπου (modular 
αρχιτεκτονικι) ςε ομάδεσ ι μεμονωμζνεσ 
παραμζτρουσ, για ευελιξία ςχθματιςμοφ 
εξατομικευμζνων ςυνκζςεων και 
αντιμετϊπιςθσ βλαβϊν.  
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39.  Τάςεισ (μνιμθ δεδομζνων / trends)  Απεικόνιςθ γραφθμάτων και πινάκων 
χρονικοφ διαςτιματοσ 72 ωρϊν  τουλάχιςτον, 
όλων των παρακολουκοφμενων παραμζτρων. 

40.  Συναγερμοί  ΝΑΛ ρυκμιηόμενοι για όλεσ τισ 
παρακολουκοφμενεσ παραμζτρουσ.  

41.  Ρροαιρετικι ςφνδεςθ καταγραφικοφ ΝΑΛ. Τουλάχιςτον τριϊν (3) κυματομορφϊν .  

ΔΙΑΤΝΔΕΕΙ  

42.  Ζξοδοι  Ethernet–HL7 για ςφνδεςθ με Κεντρικό 
Στακμό και δυνατότθτα Wi-Fi ςφνδεςθσ με 
Κεντρικό Στακμό 

 

4. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ ΜΟΝΙΣΟΡ 

ΓΕΝΙΚΑ  

1 .  Κεντρικόσ ςτακμόσ παρακολοφκθςθσ αςκενϊν, ςφγχρονθσ τεχνολογίασ. Οι ςυμμετζχοντεσ 
πρζπει να προςφζρουν το πιο ςφγχρονο γενικά μοντζλο που διακζτει ςε κυκλοφορία ο 
καταςκευαςτικόσ οίκοσ.  

Να αποτελείται από τα ακόλουκα τμιματα:  

α. Υπολογιςτικι μονάδα  

β. Οκόνεσ  

γ. Ρεριφερειακά ςτοιχεία  

Να ςυνοδεφεται από τουλάχιςτον οκτϊ (8) άδειεσ ςφνδεςθσ monitors ςτον Κεντρικό 
Στακμό.  

ΓΕΝΙΚΑ ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ  

2.  Σφγχρονθσ τεχνολογίασ  ΝΑΛ. Να αναφερκεί το ζτοσ πρϊτθσ 
κυκλοφορίασ.  

3.  Διαςτάςεισ φψοσ Χ πλάτοσ Χ μικοσ (ςε mm)  Να αναφερκοφν  

4.  Βάροσ (ςε Kg )  Να αναφερκεί  

5.  Κατθγορία και κλάςθ θλεκτρικισ αςφάλειασ  Να αναφερκεί  

6.  Θλεκτρικι τροφοδοςία  220V/50Hz AC  

7.  Αδιάλειπτθ παροχι τάςθσ  ΝΑΛ. Εξωτερικό UPS. Να αναφερκοφν 
ςτοιχεία και ο χρόνοσ αυτονομίασ  

ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ  

8.  Λειτουργικό Σφςτθμα  Windows ι Linux  

9.  Επεξεργαςτισ  Να αναφερκεί  

10.  Μνιμθ  Να αναφερκεί  

11.  Ζξοδοι  VGA ι/και ψθφιακι DVI  

ΟΘΟΝΕ  

12.  Αρικμόσ  2  
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13.  Τφποσ  Ζγχρωμθ, επίπεδθ, TFT, υψθλισ 
ευκρίνειασ. 

14.  Μζγεκοσ  ≥ 21 

ΔΤΝΑΣΟΣΘΣΕ ΑΠΕΙΚΟΝΙΘ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ  

15.  Αρικμόσ παρακολουκοφμενων αςκενϊν  ≥ 8, με δυνατότθτα αναβάκμιςθσ 
τουλάχιςτον ≥16  

16.  Υποςτιριξθ τθλεμετρικϊν αςκενϊν  ΝΑΛ ςτον ίδιο κεντρικό ςτακμό.  

17.  Κανάλια ανά αςκενι  ≥ 2 κυματομορφζσ ταυτόχρονα, για κάκε 
αςκενι.  

18.  Στοιχεία απεικόνιςθσ και παρακολοφκθςθσ  Δθμογραφικά, κυματομορφζσ, αρικμθτικζσ 
τιμζσ και trends για όλα τα φαινόμενα.  

19.  Ανίχνευςθ αρρυκμιϊν και διαςτιματοσ ST  ΝΑΛ  

20.  Συναγερμοί  ΝΑΛ με δυνατότθτα ρφκμιςθσ ορίων από 
τον κεντρικό ςτακμό.  

ΔΤΝΑΣΟΣΘΣΕ ΤΛΛΟΓΘ/ΕΞΟΔΟΤ ΣΟΙΧΕΙΩΝ  

21.  Ρλιρθσ αποκάλυψθ κυματομορφϊν  

(fulldisclosure)  

≥3 θμερϊν ανά αςκενι για ECG /  

RR / ΛΒ / Sp02.  

22.  Αποκικευςθ δεδομζνων αςκενοφσ μετά το 
εξιτιριο  

≥3 θμερϊν 

23.  Αποκικευςθ αρρυκμιϊν  ΝΑΛ όλων των τφπων, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ κολπικισ 
μαρμαρυγισ. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ  

24.  Χειριςτιρια  Αλφαρικμθτικό πλθκτρολόγιο και ποντίκι .  

25.  Ιχοσ  ΝΑΛ με εξωτερικό θχείο ςυναγερμϊν  

26.  Εκτυπωτισ  ΝΑΛ τφπου LASER με δυνατότθτα 
εκτφπωςθσ πλιρουσ ΘΚΓραφιματοσ και 
αναφορϊν.  

27.  Κερμικό καταγραφικό  ΝΑΛ τριϊν καναλιϊν   

28.  Δίκτυο  ΝΑΛ. Ενεργόσ εξοπλιςμόσ δικτφου για  
τοπικό Ethernet-HL7 και δυνατότθτα Wi-Fi 
ςφνδεςθ με τα monitor.   

29.  Οποιοδιποτε πλεονζκτθμα να αναφερκεί και κα αξιολογθκεί  

30. Να ςυνοδεφεται οπωςδιποτε, επί ποινι αποκλειςμοφ, από προςφορά για 4 ςυμβατά 
monitor παρακολοφκθςθσ  φυςιολογικϊν παραμζτρων με καπνογραφία και 2 ςυμβατά 
monitor παρακολοφκθςθσ  φυςιολογικϊν παραμζτρων με δυνατότθτα καπνογραφία., 
ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

5. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΦΟΡΘΣΟ ΑΝΑΠΝΕΤΣΘΡΑ 
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1. Ο υπό προμικεια φορθτόσ αναπνευςτιρασ κα πρζπει να είναι άριςτθσ αντοχισ. Να διακζτει CE mark 

και να δφναται να χρθςιμοποιθκεί ςε μεταφορζσ με αεροπλάνο, ελικόπτερο και αςκενοφόρο. Να είναι 

πιςτοποιθμζνοσ βάςει προτφπων ΕΝ 13718-1, ΕΝ 13718-2 , ΕΝ 1789,  EN 60601-1, EN 794-3, ISO 10651-

3 και RTCA DO-160 για τθν χριςθ ςε αςκενοφόρα και αεροδιακομιδζσ. 

2. Κα πρζπει να είναι κατάλλθλοσ για τον αεριςμό ενθλίκων, παίδων και νθπίων με αναπνεόμενο όγκο 

(Vt) >50ml.  

3. Να είναι μικρϊν διαςτάςεων και βάρουσ, περίπου 6 kg με τθν ενςωματωμζνθ μπαταρία, για εφκολθ 

μεταφορά και να διακζτει ςφςτθμα αςφαλοφσ ςτερζωςθσ ςε πλαίςιο φορείου ι κλίνθσ αςκενοφσ.  

4. Να είναι απλόσ και εφκολοσ ςτο χειριςμό.  

5. Να λειτουργεί ςε δίκτυο πόλθσ 220V/50Hz, μζςω κατάλλθλου μεταςχθματιςτι κακϊσ και να είναι 

εφοδιαςμζνοσ με επαναφορτιηόμενθ μπαταρία που να προςδίδει αυτονομία τουλάχιςτον πζντε (5) 

ωρϊν. Να ζχει τθν δυνατότθτα να τροφοδοτθκεί με τάςθ 12V DC και 24V DC μζςω μεταςχθματιςτι για 

χριςθ ςε αςκενοφόρο.  

6. Ο αναπνευςτιρασ να οδθγείται με πεπιεςμζνο αζριο, από το δίκτυο του Νοςοκομείου και από φιάλεσ. 

7. Πλεσ οι ρυκμίςεισ για λόγουσ αςφάλειασ και ευχρθςτίασ να γίνονται ςτον αναπνευςτιρα μζςω 

ενςωματωμζνων περιςτροφικϊν κομβίων ι κομβίων επαφισ. 

8. Να εκτελεί τουλάχιςτον τουσ παρακάτω τρόπουσ αεριςμοφ:  

 i.   Υποχρεωτικό αεριςμό ελεγχόμενου και ελεγχόμενο υποβοθκοφμενου όγκου (VC-CMV, VC-

AC) 

 ii.  Συγχρονιςμζνο διαλείποντα υποχρεωτικό αεριςμό με δυνατότθτα υποςτιριξθσ πίεςθσ 

(VC-SIMV/PS) 

 iii.  Αεριςμό ςυνεχοφσ κετικισ πίεςθσ SPN-CPAP με δυνατότθτα υποςτιριξθσ πίεςθσ 

 iv.  Αεριςμό διφαςικισ πίεςθσ PC-BIPAP 

 v.  Μθ Επεμβατικό Αεριςμό (NIV) 

 vi.  Αεριςμό άπνοιασ  

9. Να διακζτει λειτουργία παρακολοφκθςθσ τθσ καπνογραφίασ και καπνομετρίασ. 

10. Να εκτελεί οξυγονοκεραπεία με πίεςθ κομβίου (100% Ο2). 

11. Να διακζτει ρφκμιςθ των παρακάτω παραμζτρων: 

 i.  Του παρεχόμενου αναπνεόμενου όγκου (Tidal Volume): από τουλάχιςτον 50 ζωσ 1500 ml 

 ii.  Τθσ ςυχνότθτασ αναπνοισ ανά λεπτό : ζωσ 60 B/min τουλάχιςτον 

 iii.  Του λόγου ειςπνοισ / εκπνοισ αςκενι ( Λ :Ε ): 1:100 – 50:1. 

 iv.  PEEP: 0 - 20 mbar τουλάχιςτον 

 v.  Trigger ροισ: 1 - 15 L/min. 
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 vi.  Του μίγματοσ, ςε αναλογία Ο2 - αζρα από 40% ζωσ 100% με ενδιάμεςεσ ρυκμίςεισ 

αναλογίασ μίγματοσ 

 vii.  Υποςτιριξθ πίεςθσ (εφόςον εφαρμόηεται): 0 – 35 mbar ςε ςχζςθ με τθν PEEP 

12. Να διακζτει τουλάχιςτον τουσ παρακάτω οπτικοακουςτικοφσ ςυναγερμοφσ (alarm) για: 

 i.  Ρτϊςθ πίεςθσ αερίου τροφοδοςίασ (Ο2) 

 ii.  Υψθλισ/ Χαμθλισ πίεςθσ ςτουσ αεραγωγοφσ 

 iii.  Υψθλισ ςυχνότθτασ αεριςμοφ 

 iv.  Άπνοιασ 

 v.  Διαρροι 

 vi.  Χαμθλό επίπεδο μπαταρίασ  

13. Να υπάρχει θ δυνατότθτα παφςθσ του ακουςτικοφ ςυναγερμοφ για μικρό χρονικό διάςτθμα, ενϊ 

παράλλθλα να διατθρείται ο οπτικόσ ςυναγερμόσ από τθν αντίςτοιχθ λυχνία. 

14. Να διακζτει φωτιηόμενθ, ευανάγνωςτθ οκόνθ με ψθφιακζσ ενδείξεισ όλων των μετροφμενων 

παραμζτρων (πίεςθσ αεραγωγϊν, όγκοσ ανά αναπνοι, ςυχνότθτα αναπνοϊν, όγκοσ ανά λεπτό κ.α.), 

τθν κατανάλωςθ του αερίου, κακϊσ και μθνφματα βοικειασ προσ τον χειριςτι (χαμθλι ςτάκμθ 

φόρτιςθσ μπαταρίασ, κ.α.) για τθ διευκόλυνςι του, ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Να διακζτει οπωςδιποτε 

διαγράμματα ροισ και πίεςθσ. 

15. Να διακζτει πλικτρο για παράταςθ τθσ ειςπνοισ (inspiration hold). 

16. Ο αναπνευςτιρασ να ςυνοδεφεται από τα παρακάτω εξαρτιματα, ζτοιμοσ για άμεςθ χριςθ: 

 i.  Σωλινα τροφοδοςίασ για τθ ςφνδεςθ του αναπνευςτιρα με δίκτυο αερίων ι φιάλθ Ο2. 

 ii.  Αιςκθτιρασ μζτρθςθσ καπνογραφίασ και καπνομετρίασ με δφο (2) κυβζττεσ πολλαπλϊν 

χριςεων (κλιβανιηόμενεσ). 

 iii.  Ρζντε (5) πλιρθ κυκλϊματα μίασ χριςεωσ με ενςωματωμζνθ βαλβίδα εκπνοισ  

 iv.  Διάταξθ ςτιριξθσ του αναπνευςτιρα ςε ράγα φορείου ι κλίνθσ. 

 v.  Καλϊδιο τροφοδοςίασ ρεφματοσ και επαναφορτιηόμενθ μπαταρία. 

17. Να πλθροί τισ κάτωκι απαιτιςεισ: 

 i.  Υψθλι μθχανικι αντοχι ςε κραδαςμοφσ. 

 ii.  Ρροςταςία από το νερό ςε βακμό IPX4 τουλάχιςτον. 

 iii.  Λειτουργία ςε περιβάλλον ςχετικισ  υγραςίασ ζωσ 95% τουλάχιςτον και κερμοκραςίασ 

τουλάχιςτον από -10ºC ζωσ 45ºC. 

 iv.  Να είναι πιςτοποιθμζνα κατάλλθλοσ τόςο για ενδονοςοκομειακι χριςθ, όςο για 

διακομιδζσ με αςκενοφόρο κακϊσ επίςθσ και αεροδιακομιδζσ  (αεροπλάνο και 

ελικόπτερο). 

6. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΟΓΚΟΜΕΣΡΙΚΘ ΑΝΣΛΙΑ ΕΓΧΤΘ 
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1. Να είναι καινοφρια, αμεταχείριςτθ. Να αναφερκεί θ χρονολογία πρϊτθσ κυκλοφορίασ. 

2. Να είναι κατάλλθλθ για τθν χοριγθςθ φαρμάκων με ρυκμιηόμενθ ροι τουλάχιςτον μεταξφ  0,1 - 1200 

ml/h. Ο βθματιςμόσ να είναι 0,01 ml/h για ζωσ τα 9,99 ml/h τουλάχιςτον. 

3. Να διακζτει τισ εξισ λειτουργίεσ ζγχυςθσ : 

 i.  οισ.  

 ii.  Σταγόνασ ανά λεπτό. 

 iii.  Χρόνου. 

 iv.  Βάρουσ αςκενι. 

4. Θ ακρίβεια ςτθ χοριγθςθ να είναι ζωσ ±5%. 

5. Να διακζτει τουλάχιςτον τισ ακόλουκεσ ψθφιακζσ ενδείξεισ:  

 i.  Πγκου ζγχυςθσ 

 ii.  Πγκου που ζχει ιδθ εγχυκεί 

 iii.  υκμόσ ζγχυςθσ 

 iv.  Χρόνοσ ζγχυςθσ 

 v.  Κατάςταςθ μπαταρίασ 

6. Να διακζτει δυνατότθτα αυτόματου και χειροκίνθτου αυτόματου ρυκμιηόμενου KVO (Keep Vain Open) 

περίπου μεταξφ 0,1 -5 ml/h. 

7. Να διακζτει δυνατότθτα αυτόματου και χειροκίνθτου  ρυκμιηόμενου BOLUS περίπου μεταξφ 0,1 – 1200 

mL/h. 

8. Να διακζτει αιςκθτιρα για τον εντοπιςμό φυςαλίδων.  

9. Να εξαςφαλίηεται θ απομάκρυνςθ αζρα με αςφάλεια για τον αςκενι, με πλιρθ ανάλυςθ τθσ 

μεκοδολογίασ. Αν διατίκεται να κατατεκεί ςχετικι βιβλιογραφία. 

10. Να ζχει δυνατότθτα προγραμματιςμοφ εκ των προτζρων, των παραμζτρων ζγχυςθσ.  

11. Να διακζτει βιβλιοκικθ φαρμάκων. 

12. Αυτόματθ διακοπι λειτουργίασ τθσ αντλίασ με χειροκίνθτο ςφςτθμα για προςταςία του αςκενοφσ από 

ελεφκερθ ροι 

13. φκμιςθ ορίων πίεςθσ ςυναγερμοφ φραγισ 

14. Να διακζτει οπτικοακουςτικοφσ ςυναγερμοφσ για : 

i. Απόφραξθ γραμμισ. 

ii. Αζρασ ςτθ γραμμι ζγχυςθσ. 

iii. Άδειοσ ορόσ ζγχυςθσ. 
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iv. Τζλοσ προγραμματιςμζνθσ ζγχυςθσ 

v. Αποςφνδεςθ του ςετ χοριγθςθσ από τθν αντλία. 

vi. Κατάςταςθ μπαταρίασ 

vii. Χαμθλι ςτάκμθ και άδεια μπαταρία. 

viii. Θλεκτρονικό ι θλεκτρικό πρόβλθμα 

ix. Φυςαλίδα  

x. Ρόρτα ανοιχτι 

xi. Απϊλεια ρεφματοσ δικτφου. 

xii. Σφάλμα ςυςτιματοσ 

xiii. Τζλοσ KVO 

15. Να διακζτει κομβίο ςίγαςθσ των ςυναγερμϊν. 

16. Να διακζτει και ενςωματωμζνο φανό, ο οποίοσ να διακζτει χρωματικό κϊδικα ανάλογα τθν 

ςοβαρότθτα (χαμθλι, υψθλι) του ςυναγερμοφ. 

17. Να διακζτει δυνατότθτα κλειδϊματοσ τθσ οκόνθσ και των κομβίων προσ αποφυγι μθ θκελθμζνθσ 

χριςθσ πχ. κατά τον κακαριςμό. 

18. Να διακζτει λειτουργία νυχτόσ (χαμθλωμζνθ φωτεινότθτα και ιχοσ ςυναγερμοφ) ϊςτε να μθν 

ενοχλείται ο αςκενισ κατά τθν διάρκεια τθσ νφχτασ. 

19. Να διακζτει ςφςτθμα αυτοελζγχου των λειτουργιϊν.  

20. Να διακζτει μνιμθ ιςτορικοφ τουλάχιςτον 1500 εγχφςεων. 

21. Να λειτουργεί ςτα 220 V/50 Hz  αλλά και με επαναφορτιηόμενθ μπαταρία περίπου 5 ωρϊν (25 ml/h).  

22. Βάροσ μικρότερο των 2,5 κιλϊν. Να αναφερκοφν οι διαςτάςεισ τθσ. 

23. Να είναι αδιάβροχθσ καταςκευισ κλάςθσ IPX3. 

24. Να αναφερκεί προσ αξιολόγθςθ θ θλεκτρικι κλάςθ τθσ ςυςκευισ, πρότυπα αςφαλείασ για τθν διαρροι 

του θλεκτρικοφ ρεφματοσ, κακϊσ και τα πρότυπα αςφαλείασ και θλεκτρομαγνθτικισ ςυμβατότθτασ.  

25. Να διακζτει ςφςτθμα ςτιριξθσ τθσ αντλίασ ςε ςτατϊ οροφ (οριηόντια κζςθ) και ςε ράγα (κάκετθ κζςθ)  

26. Να μποροφν να τοποκετθκοφν αντλίεσ θ μία πάνω ςτθν άλλθ.  

7. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΝΑΡΡΟΦΘΘ ΔΙΚΣΤΟΤ 

 
Τροχιλατθ αναρρόφθςθ δικτφου θ οποία να καλφπτει τα ακόλουκα τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

 

1. υκμιςτι κενοφ μεμβράνθσ που εγγυάται αξιοπιςτία και βζλτιςτθ ρφκμιςθ, με πλαςτικό ςϊμα και 

κάλυμμα που προςτατεφει από διάβρωςθ.  
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2. Κλίμακα ρφκμιςθσ 0-1000 mbar 

3. Να διακζτει διακόπτθ on/off τθσ λειτουργίασ τθσ. 

4. Θ ρφκμιςθ του κενοφ να πραγματοποιείται με περιςτροφικό διακόπτθ και να διακζτει υψθλι 

ευαιςκθςία.  

5. Να διακζτει πολυκαρβονικό δοχείο κατακράτθςθσ 100 cc, αποςτειρϊςιμο ςτουσ 134οC, άκραυςτο που 

διακζτει βαλβίδα υπερχείλιςθσ και πλαςτικό αντιβακτθριακό φίλτρο μίασ χριςθσ  

6. Μζγιςτθ ροι 120 l/min 

7. Τροχιλατθ βάςθ από υλικό αντοχισ με ςτατϊ και πζντε περιςτρεφόμενεσ ρόδεσ, εκ των οποίων οι δφο 

να διακζτουν φρζνο, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ςτακερότθτα τθσ όλθσ καταςκευισ.  

8. Δφο φιάλεσ χωρθτικότθτασ 4lt, ςτθριηόμενεσ ςτακερά ςτθν τροχιλατθ βάςθ. Το καπάκι τουσ να 

διακζτει φλοτζρ. 

9. Να διακζτει φίλτρο μεταξφ του δοχείου εκκριμάτων και του ρυκμιςτι πίεςθσ. 

10. Να διακζτει εφκαμπτο ςωλινα ςιλικόνθσ 7Χ13 mm για ςφνδεςθ ςε επιτοίχια λιψθ κενοφ μζςω ειδικοφ 

ταχυςυνδζςμου, μικουσ τουλάχιςτον 3m, κατάλλθλοσ για αναρρόφθςθ, κλιβανιηόμενοσ ςε ατμό, 

ελεφκεροσ από latex, υψθλισ ελαςτικότθτασ αλλά και ςκλθρότθτασ ϊςτε να μθ διπλϊνει. 

11. Οι ςωλινεσ που ςυνδζονται ςτο δοχείο εκκριμάτων να είναι από ςιλικόνθ περίπου 7Χ13 mm και 

μικουσ τουλάχιςτον 3m, κλιβανιηόμενοσ ςε ατμό, ελεφκεροσ από latex, υψθλισ ελαςτικότθτασ αλλά 

και ςκλθρότθτασ ϊςτε να μθ διπλϊνει.   

12. Να διακζτει δφο φιαλίδια τοποκζτθςθσ κακετιρα (40 cm) καταςκευαςμζνα από ανκεκτικό υλικό ςτθν 

αποςτείρωςθ, με ανοξείδωτθ κικθ για τθν τοποκζτθςι τουσ. 

13. Καταςκευι ςφμφωνα με τα ευρωπαϊκά standards επιτοίχιων αναρροφιςεων ΕΝ ISO 10079-3. 

14. Eμφανι ζνδειξθ τθσ ςιμανςθσ CE με τον αντίςτοιχο αρικμό του κοινοποιθμζνου οργανιςμοφ  που 

χοριγθςε τθν πιςτοποίθςθ. 

8. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Bi PAP 
 

1. Συςκευι αναπνευςτικισ υποςτιριξθσ κετικισ πίεςθσ μζςω ρινικισ ι ςτοματορινικισ μάςκασ 

κατάλλθλθ για χριςθ ςε νοςοκομείο για τθν αναπνευςτικι υποςτιριξθ ενθλίκων/παίδων 

ςωματικοφ βάρουσ άνω των 10 kgr. 

2. Να είναι αμεταχείριςτθ και το τελευταίο μοντζλο του καταςκευαςτι οίκου. 

3. Θλεκτρικι τροφοδοςία 220V/50 Hz AC & DC 24 V. 

4. Να είναι ανκεκτικι και κατάλλθλθ για νοςοκομειακι (ςυχνι και εντατικι) χριςθ. Να διακζτει 

δείκτθ IP22 τουλάχιςτον. 

5. Να εκτελεί modes κεραπείασ: PSV, CPAP, S , S/T 
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6. Εφροσ ρυκμιηόμενθσ IPAP περίπου 4-25cmH2O 

7. Εφροσ ρυκμιηόμενθσ EPAP περίπου 2-20 cmH2O 

8. Εφροσ ρυκμιηόμενθσ  CPAP περίπου 4-20 cmH2O 

9. φκμιςθ ελάχιςτου και μζγιςτου χρόνου ειςπνοισ 

10. Θ παρεχόμενθ πίεςθ από τθν ςυςκευι να ακολουκεί τθν φυςικι αναπνοι του αςκενι και να 

ςυγχρονίηεται με αυτι μζςω ειδικοφ λογιςμικοφ. 

11. υκμιηόμενοσ ελάχιςτοσ χρόνοσ ειςπνοισ από 0,3 εωσ 3 sec περίπου. 

12. υκμιηόμενο ςκανδαλιςμό ειςπνοισ ςε πολλά ςτάδια. 

13. υκμιηόμενο ςκανδαλιςμό εκπνοισ ςε πολλά ςτάδια. 

14. υκμιηόμενο rise time ςε πολλά ςτάδια. 

15. φκμιςθ ςτθν ςυχνότθτα αναπνοϊν από 0 ζωσ 40 bpm περίπου. 

16. Φωτεινι ζγχρωμθ  LCD οκόνθ με ενδείξεισ ρυκμίςεων, modes αναπνοισ, ςυναγερμϊν, 

παραμζτρων αναπνοισ  

17. Να μετρά και να απεικονίηει ςτθν οκόνθ: 

 i.  αβδόγραμμα τθσ πίεςθσ ειςπνοισ 

 ii.  Tidal volume 

 iii.  Ανά λεπτό εμπνεόμενο Πγκο 

 iv.  Ρίεςθ εκπνοισ 

 v.  Aναπνευςτικι ςυχνότθτα  

 vi.  Aναπνευςτικι ςυχνότθτα αυκόρμθτων αναπνοϊν (άμεςα ι ζμμεςα ςε ποςοςτό) 

 vii.  Χρόνο ειςπνοισ 

 viii.  Φψοσ διαρροϊν 

 ix.  Λόγο ειςπνοισ/εκπνοισ. 

18. Θχθτικοφσ ςυναγερμοφσ ρυκμιηόμενθσ ζνταςθσ ζωσ 80 dΒ τουλάχιςτον για: εςωτερικι βλάβθ, 

αποςφνδεςθ/ υψθλι διαρροι, άπνοια, χαμθλι, υψθλι πίεςθ. 

19. Να διακζτει φίλτρο για ςκόνθ, καπνό, γφρθ κλπ. 

20. Δυνατότθτα αποκικευςθσ των δεδομζνων ςε αποκθκευτικό μζςο. 

21. Κα εκτιμθκεί το μικρό μζγεκοσ αλλά και το μικρό βάροσ.  
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22. Κα εκτιμθκεί θ χαμθλι ςτάκμθ κορφβου περίπου <30dBA μετρθμζνθ ςτα 10 cmH2O (ςυμφϊνα με 

το ISO 4871) 

23. Να διακζτει ενςωματωμζνο ελεγχόμενο από τθ ςυςκευι κερμαινόμενο υγραντιρα. 

24. Να μπορεί να διακζτει αιςκθτιρα SpO2 με εμφάνιςθ των μετριςεων ςτθν οκόνθ. Να προςφερκεί 

προσ επιλογι θ ςχετικι λειτουργία. 

25. Να διακζτει τςάντα μεταφοράσ και φφλαξθσ. 

26. Να παραδοκεί με όλα τα ςυνοδευτικά, ςωλινεσ, φίλτρα και τρεισ ςτοματορινικζσ μάςκεσ 

πολλαπλϊν χριςεων (1 small, 1 medium, 1 large) 

9. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΜΟΝΙΣΟΡ ΠΙΕΘ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΠΙΕΘ-ΦΤΞΕΩΝ-ΟΞΤΜΕΣΡΙΑ-
ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΜΕ ΣΑΣΩ 

1. Το μθχάνθμα να είναι νζασ τεχνολογίασ, μικροφ όγκου και με βάροσ που να μθν υπερβαίνει 

περίπου τα 2,5Kg, περιλαμβανόμενθσ τθσ μπαταρίασ. Να είναι κατάλλθλο για χριςθ ςε ενιλικεσ, 

παιδιατρικοφσ και νεογνικοφσ αςκενείσ.  

2. Να τροφοδοτείται από ρεφμα δικτφου πόλεωσ κακϊσ και από ενςωματωμζνθ επαναφορτιηόμενθ 

μπαταρία που να παρζχει αυτονομία τουλάχιςτον πζντε (5) ωρϊν. 

3. Να ςυνοδεφεται από τροχιλατθ βάςθ και καλακάκι τοποκζτθςθσ παρελκομζνων, του ιδίου 

καταςκευαςτικοφ οίκου.  

4. Να μετρά και να απεικονίηει ψθφιακά τισ παραμζτρουσ:  

 i.  αναίμακτθ αρτθριακι πίεςθ (ςυςτολικι, διαςτολικι και μζςθ) 

 ii.  παλμικι οξυμετρία και καρδιακό ρυκμό 

 iii.  κερμοκραςία 

5. Θ μζτρθςθ τθσ αναίμακτθσ αρτθριακισ πίεςθσ:  

 i.  να εκτελείται χειροκίνθτα και αυτόματα ςε προεπιλεγμζνα διαςτιματα από το χριςτθ. Να 
παρζχει και τθ δυνατότθτα εκτζλεςθσ ςυνεχϊν μετριςεων για πζντε (5) λεπτά (STAT) 

 ii.  να βαςίηεται ςε ειδικό αλγόρικμο απόρριψθσ παραςίτων, που παράλλθλα να εξαςφαλίηει 
λιψθ μζτρθςθσ υπό δφςκολεσ ςυνκικεσ  (περιπτϊςεισ εξαιρετικά υπερταςικϊν και 
υποταςικϊν ενιλικων αςκενϊν), με μζτρθςθ περίπου ςτο εφροσ 10-290mmHg, με χριςθ 
περιχειρίδων διπλοφ αυλοφ 

 iii.  να παρζχει δυνατότθτα ρφκμιςθσ τθσ μζγιςτθσ πίεςθσ διόγκωςθσ τθσ περιχειρίδασ από το 
χριςτθ 

6. Θ μζτρθςθ τθσ παλμικισ οξυμετρίασ: 

 i.  να βαςίηεται ςε ειδικό αλγόρικμο που να εξαςφαλίηει λιψθ μζτρθςθσ υπό κλινικζσ ςυνκικεσ 
πτωχισ περιφερικισ αιμάτωςθσ και κίνθςθσ. Να γίνει ςχετικι αναφορά.  

 ii.  ςτο εφροσ μζτρθςθσ 70-100% να επιτυγχάνεται με ακρίβεια ±3 ψθφίων ι καλφτερθ, υπό 
ςυνκικεσ κίνθςθσ 
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 iii.  ςτο εφροσ μζτρθςθσ 70-100% να επιτυγχάνεται με ακρίβεια ±2 ψθφίων ι καλφτερθ, υπό 
ςυνκικεσ πτωχισ περιφερικισ αιμάτωςθσ 

7. Να διακζτει οπτικοακουςτικό ςιμα ςυναγερμοφ για κάκε παράμετρο, με ρυκμιηόμενα όρια από 

το χριςτθ, για κάκε κατθγορία αςκενι. 

8. Να διακζτει ενςωματωμζνο κερμικό εκτυπωτι.  

9. Να ςυνοδεφεται από:  

i. ενδιάμεςο καλϊδιο παλμικισ οξυμετρίασ ςυμβατό με αιςκθτιρεσ δακτφλου μίασ χριςεωσ 
και πολλαπλϊν χριςεων και αιςκθτιρεσ δακτφλου μίασ χριςθσ ενθλίκων, παίδων και 
νεογνϊν.  

ii. αιςκθτιρα κερμοκραςίασ, ςυγκεκριμζνα κερμόμετρο μαςχάλθσ.    

iii. ςωλινα αναίμακτθσ αρτθριακισ πίεςθσ ςυμβατό με περιχειρίδεσ μίασ χριςεωσ και 
πολλαπλϊν χριςεων, διαφορετικϊν μεγεκϊν και περιχειρίδεσ πολλαπλϊν χριςεων 
ενθλίκων, παίδων και νεογνϊν. 

10. Να είναι καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με τισ διεκνείσ ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ αςφαλείασ και να 

διακζτει ςιμανςθ CE. Να διατίκεται από αντιπρόςωπο που διακζτει πιςτοποίθςθ ISO 9001:2015 

και ISO 13485:2016 ςφμφωνα με τθν Υ.Α ΔΥ8δ/1348/04 που αφορά ςτθ διακίνθςθ και τθν τεχνικι 

υποςτιριξθ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων. 

 

 

 

 

10. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΘΛΕΚΣΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ 6-ΚΑΝΑΛΟ 

 

1. Να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, για χριςθ ςε νοςοκομειακό περιβάλλον 

2. Να διακζτει αυτόματθ και χειροκίνθτθ λειτουργία 

3. Να λειτουργεί με ρεφμα 220 V / 50 Hz και με επαναφορτιηόμενεσ μπαταρίεσ αυτονομίασ 

τουλάχιςτον 1  ϊρασ.   

4. Αντίςταςθ ειςόδου τουλάχιςτον  40MΩ .Εφροσ ςυχνοτιτων 0,05 - 150 Hz και ρυκμόσ 

δειγματολθψίασ ςτθν είςοδο μεγαλφτεροσ των 7000 δειγμάτων ανά δευτερόλεπτο και ανά κανάλι. 

5. Να διακζτει καταγραφικό κερμικισ κεφαλισ 6 καναλιϊν. Δυνατότθτα εκτφπωςθσ ςε 3 και 6 

κανάλια. 

6. Ταχφτθτεσ καταγραφισ  5-10 - 12,5 - 25 & 50 mm/sec. 

7. Ευαιςκθςία 5 - 10 - 20 mm/mV. 

8. Να διακζτει κφκλωμα ανίχνευςθσ βθματοδότθ 
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9. Να διακζτει φίλτρα για το μυϊκό τρόμο 25/35 Hz. Επίςθσ να διακζτει AC Filter 50Hz, κακϊσ και 

φίλτρα ιςοθλεκτρικισ γραμμισ και υψθλϊν ςυχνοτιτων. 

10. Να διακζτει ςτον standard  εξοπλιςμό πρόγραμμα διάγνωςθσ ενθλίκων και παίδων κακϊσ και 

πρόγραμμα μετριςεων καρδιολογικϊν παραμζτρων. 

11. Να διακζτει ζγχρωμθ LCD οκόνθ, 5,5’’ τουλάχιςτον, με λειτουργία παγϊματοσ, όπου να 

απεικονίηονται και οι δϊδεκα απαγωγζσ ταυτόχρονα. 

12. Να διακζτει πλιρεσ φυςικό  αλφαρικμθτικό πλθκτρολόγιο (όχι επί τθσ οκόνθσ για μείωςθ φκορϊν 

οκόνθσ). 

13. Κα εκτιμθκεί να ζχει δυνατότθτα δικτφωςθσ (Ethernet) αςφρματα μζςω ενςωματοφμενου USB Wi-

Fi adapter.  

14. Κα εκτιμθκεί να αποκθκεφονται  ςε εςωτερικι μνιμθ μεγάλοσ αρικμόσ ΘΚΓφθμάτων. 

15. Κατά τθν λιψθ ΘΚΓραφιματοσ θρεμίασ να επιμθκφνει αυτόματα τον χρόνο καταγραφισ ςε 

περίπτωςθ ανίχνευςθσ τυχοφςασ αρρυκμίασ. 

16. Κα εκτιμθκεί να διακζτει χειρολαβι μεταφοράσ και να είναι χαμθλοφ βάρουσ. 

17. Να διακζτει πιςτοποίθςθ  IEC 60601-2-25 θ οποία εγγυάται υψθλισ ποιότθτασ 

θλεκτροκαρδιογράφθμα. 

18. Να ςυνοδεφεται από τροχιλατο τραπεηίδιο, κακϊσ και από πολφςπαςτο βραχίονα ςτιριξθσ, με 

εργοςταςιακι πιςτοποίθςθ για τθν προςταςία του καλωδίου αςκενοφσ.  

19. Για όλα τα προςφερόμενα να κατατεκοφν πιςτοποιθτικά  C.E. Mark 

 

11. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΠΙΝΙΔΩΣΘ ΜΕ ΒΘΜΑΣΟΔΟΣΘ 

Να είναι ςφγχρονθσ διφαςικισ τεχνολογίασ, κατάλλθλοσ για εςωτερικι, εξωτερικι (ςφγχρονθ – 
αςφγχρονθ) και θμιαυτόματθ απινίδωςθ. Να λειτουργεί με ρεφμα δικτφου 220V/50Hz και 
επαναφορτιηόμενθ μπαταρία. To λογιςμικό κακϊσ και όλεσ οι οδθγίεσ-ςθμάνςεισ επί του βαςικοφ 
ςϊματοσ του μθχανιματοσ, να είναι οπωςδιποτε ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Να αποτελείται από : 

Α. Απινιδωτι 

1. Ενζργεια εξόδου ρυκμιηόμενθ μζςω περιςτροφικοφ διακόπτθ, από 2 ζωσ τουλάχιςτον 200 Joules, 
τουλάχιςτον ςε 10 βιματα για εξωτερικι απινίδωςθ, με χρόνο φόρτιςθσ ςτθ μζγιςτθ ενζργεια 
περίπου 5 sec, τόςο με ρεφμα όςο και με τθ μπαταρία.  

2. Να ζχει τθ δυνατότθτα 80 απινιδϊςεων ςτθ μζγιςτθ ενζργεια με τθ μπαταρία και 2,5 ωρϊν 
monitoring.  Ο χρόνοσ φόρτιςθσ τθσ μπαταρίασ από το ρεφμα να μθν υπερβαίνει περίπου τισ 3 
ϊρεσ. 

3. Να ςυνοδεφεται από Paddles παίδων και ενθλίκων. 

4. Να ζχει τθ δυνατότθτα αποκικευςθσ τουλάχιςτον 80 επειςοδίων απινίδωςθσ ςε ειδικι μνιμθ, 
ςτθν οποία κα καταγράφονται το ΘΚΓράφθμα προ και μετά τθν απινίδωςθ. 
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5. Να διακζτει θμιαυτόματθ εξωτερικι απινίδωςθ (AED) με φωνθτικά και οπτικά μθνφματα 
κακοδιγθςθσ του χειριςτι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

6. Το πλάτοσ του παλμοφ τθσ διφαςικισ κυματομορφισ να μεταβάλλεται ανάλογα τθσ αντίςταςθσ 
του αςκενοφσ. 

7. Τα paddles να ζχουν δείκτθ επαφισ αςκενοφσ ι ςιμανςθ ςωςτισ τοποκζτθςισ τουσ, ϊςτε να 
επιβεβαιϊνεται θ ςωςτι εφαρμογι τουσ κακϊσ και κομβία φόρτιςθσ και εκτζλεςθσ απινίδωςθσ. 

8. Σε περίπτωςθ μθ φορτιςμζνθσ  μπαταρίασ ι ακόμα και χωρίσ μπαταρία,  ο απινιδωτισ να 
λειτουργεί πάντοτε με τροφοδοςία 220 V. 

9. Θ χριςθ του απινιδωτι να είναι απλι ςτθν χειροκίνθτθ απινίδωςθ και να πραγματοποιείται ςε 
τρία απλά βιματα. 

10. Να εκφορτίηεται αυτόματα μζςω εςωτερικοφ κυκλϊματοσ ςε περίπτωςθ μθ εκτζλεςθσ τθσ 
απινίδωςθσ. 

Β. Μonitor 

1. Να διακζτει ζγχρωμθ οκόνθ τουλάχιςτον 6,5’’,  τριϊν καναλιϊν, για τθν παρακολοφκθςθ του 
ΘΚΓραφιματοσ και μελλοντικά του πλθκυςμογραφιματοσ, και τθσ καπνογραφίασ με δυνατότθτα 
παγϊματοσ τθσ οκόνθσ.  Επίςθσ ςτθν οκόνθ να απεικονίηονται και ψθφιακζσ τιμζσ όπωσ ο 
καρδιακόσ ρυκμόσ, θ ενζργεια, κ.λ.π. 

2. Να ζχει οπτικοακουςτικό ςυναγερμό με ρυκμιηόμενα όρια. 

3. υκμίςεισ ευαιςκθςίασ 0,5 – 1 – 2 – 4 .  

Γ. Καταγραφικό 

1. Να διακζτει καταγραφικό  δφο καναλιϊν, ςφγχρονθσ τεχνολογίασ για τθν καταγραφι του 
ΘΚΓραφιματοσ, ςτοιχείων απινίδωςθσ, trend του καρδιακοφ ρυκμοφ κλπ. Θ απόκριςθ ςυχνότθτασ 
κατά τθν καταγραφι του ΘKΓραφιματοσ να είναι από 0,05 ζωσ 150 ΘZ. 

2. Να καταγράφει τθν επιλεχκείςα ενζργεια, τθν παραλθφκείςα ενζργεια και τθ διακωρακικι 
αντίςταςθ του αςκενοφσ. 

3. Ταχφτθτεσ καταγραφισ 25 – 50 mm/sec. 

Δ. Βθματοδότθσ 

1. Να εκτελεί αναίμακτθ διακωρακικι βθματοδότθςθ με ρυκμό ρυκμιηόμενο περίπου μεταξφ 40 – 
180 ppm 

2. Ενζργεια εξόδου 10 – 200 mA 

3. Να διακζτει demand και fixed τρόπο βθματοδότθςθσ. 

Γενικά 

1. Να εκτελεί αυτόματα SELF TEST  των βαςικϊν λειτουργιϊν του ανά 24 ϊρεσ ακόμθ και αν το 
μθχάνθμα είναι εκτόσ λειτουργίασ και ςε περίπτωςθ βλάβθσ θ προβλιματοσ να παρζχει ειδικι 
ζνδειξθ.    

2. Να μπορεί να δεχκεί μελλοντικά ενςωμματοφμενουσ ενιςχυτζσ SpO2, ETCO2  και NIBP, για 
μζτρθςθ οξυμετρίασ με αιςκθτιρα δακτφλου, καπνογραφίασ με αιςκθτιρα κατάλλθλο για μθ 
διαςωλθνωμζνουσ αςκενείσ και αναίμακτθσ πιζςθσ.  

3. Να διακζτει ςφςτθμα ελζγχου τθσ ςτάκμθσ των ςυςςωρευτϊν κακϊσ και του πυκνωτι. 

4. Nα φζρεται ςε τροχιλατθ βάςθ με δφο ράφια και ςυρτάρι. 

5. Βάροσ μικρότερο περίπου των 7 kg 
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6. Να λειτουργεί ςε κερμοκραςίεσ από -50C ζωσ 450C για χριςθ  περιςτατικϊν και εκτόσ του 
νοςοκομείου. 

7. Να ςυνοδεφεται από paddles παίδων και ενθλίκων, τριπολικό καλϊδιο αςκενοφσ, μπαταρία, pads 
απινίδωςθσ-βθματοδότθςθσ παίδων και ενθλίκων, χαρτί καταγραφισ, εγχειρίδια χειριςμοφ και 
ςυντιρθςθσ και τροχιλατθ βάςθ. 

8. Να πλθρεί τισ προδιαγραφζσ αςφαλείασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

 

12. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΡΕΒΑΣΙΑ ΝΟΘΛΕΙΑ 

Χαρακτθριςτικά Κλίνθσ:  

1. Θ προςφερόμενθ Κλίνθ Νοςθλείασ αςκενϊν να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, πλιρωσ 
θλεκτροκίνθτθ, καταςκευαςμζνθ από υλικά υψθλισ ποιότθτασ και αντοχισ και κατάλλθλθ για 
Νοςοκομειακι χριςθ. 

2. Θ προςφερόμενθ κλίνθ να ςυμμορφϊνεται με τθν Ευρωπαϊκι οδθγία IEC 60601-2-52 και να 
διακζτει βακμόσ προςταςίασ τουλάχιςτον IPX4 για τα θλεκτρικά τθσ μζρθ.  

3. H επιφάνεια κατάκλιςθσ να είναι διαςτάςεων περίπου 200 x 85 cm,  αποτελοφμενθ από 4 
τμιματα: πλάτθσ, λεκάνθσ, μθρϊν και ποδιϊν, καταςκευαςμζνα από ανκεκτικό πλαςτικό υλικό 
αντιμικροβιακισ ςφςταςθσ, να φζρει πιςτοποιιςεισ, το οποίο δφναται να κακαριςτεί και να 
απολυμανκεί.  Τα επιμζρουσ τμιματα να δφνανται να αντικαταςτακοφν ςε περίπτωςθ φκοράσ 
τουσ.  

4. Να είναι ιςχυρισ καταςκευισ με το αςφαλζσ φορτίο λειτουργίασ τουλάχιςτον 220 κιλά. Να 
δφναται να ανυψϊςει αςκενι με βάροσ περίπου 200 κιλά χωρίσ κανζνα περιοριςμό ςτισ κινιςεισ. 

5. Θ εξωτερικι ςε πλάτοσ διάςταςθ του κρεβατιοφ να μθν ξεπερνά περίπου τα 100 εκατοςτά. 

6. Να διακζτει ενςωματωμζνθ επζκταςθ, ζτςι ϊςτε να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε ψθλότερουσ 
αςκενείσ. 

7. Οι μετόπεσ κεφαλισ και ποδιϊν να προςκαφαιροφνται εφκολα και να είναι από ανκεκτικό 
πλαςτικό υλικό αντιμικροβιακισ ςφςταςθσ, να φζρει πιςτοποιιςεισ, το οποίο να δφναται να 
κακαριςτεί και να απολυμανκεί. Να μποροφν να κλειδϊνουν ςτο ςαςί προσ αποφυγι μθ 
θκελθμζνθσ αφαίρεςθσ τουσ πχ. κατά τθν μεταφορά. 

8. Το κρεβάτι να διακζτει πλαϊνά τεςςάρων τμθμάτων, 2 ςε κάκε πλευρά, εφκολα 
προςκαφαιροφμενα, καταςκευαςμζνα από ανακυκλϊςιμο διαμορφωμζνο πλαςτικό υλικό 
αντιμικροβιακισ ςφςταςθ. Να κατατεκοφν τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά ωσ προσ τθν 
αντιμικροβιακι ςφςταςθ. Να είναι ενςωματωμζνα ςτο ερειςίνωτο τθσ κλίνθσ, ϊςτε να 
ακολουκοφν τισ κινιςεισ του ερειςίνωτου και να ρυκμίηονται κακ’ φψοσ. 

9. Να διακζτει χειριςτιριο ενςφρματο αςκενι και χειριςτιριο νοςθλευτικοφ προςωπικοφ. Το 
χειριςτιριο του νοςθλευτικοφ προςωπικοφ να μποροφν να ελζγχουν όλεσ τισ θλεκτρικζσ κινιςεισ 
τθσ κλίνθσ και να ζχουν τθν δυνατότθτα επιλεκτικισ απομόνωςθσ-περιοριςμό κινιςεων αυτισ και 
ωσ εκ τοφτου αποφυγι απρόςκοπτων κινιςεων. Τα χειριςτιρια να ενεργοποιοφνται με ζνα κουμπί 
ι άλλο τρόπο και να απενεργοποιοφνται αυτόματα ςε περίπτωςθ μθ χριςθσ τουσ μετά από 
οριςμζνο χρόνο. Επιπλζον να υπάρχει δυνατότθτα να λαμβάνονται προγραμματιςμζνεσ κινιςεισ 
όπωσ οριηοντίωςθ, Trendeleburg, CPR και κακιςτισ καρδιολογικισ καρζκλασ. 

10. Να μπορεί απαραιτιτωσ να ρυκμιςτοφν θλεκτρικά οι ακόλουκεσ κζςεισ και να διακζτει μπαταρία 
για τθν επίτευξθ των κινιςεων αυτϊν, ςε περιπτϊςεισ διακοπισ ρεφματοσ ι μετακίνθςθσ τθσ 
κλίνθσ . 

 i.  Φψοσ από 35-80 cm περίπου, για τθν εφκολθ εξζταςθ και τοποκζτθςθ του αςκενοφσ. 
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 ii.  Τμιματοσ πλάτθσ περίπου 60ο  μοίρεσ. 

 iii.  Τμιματοσ μθρϊν τουλάχιςτον 20ο   

 iv.  Trendelenburg \ Anti-trendelenburg τουλάχιςτον 10ο. 

 v.  Να λαμβάνει τθ κζςθσ ανάγκθσ CPR και μθχανικά από τισ δφο πλευρζσ τθσ κλίνθσ. 

11. Θ κλίνθ να διακζτει ειδικό ςχεδιαςμό που να αποφορτίηει τθν πίεςθ που δζχεται ο αςκενισ ςτο 
τμιμα τθσ κοιλιακισ χϊρασ κατά τθν κακιςτι κζςθ. Να αναφ ερκεί ο τρόποσ. 

12. Σε κάκε πλευρά τθσ κλίνθσ, να φζρει τουλάχιςτον δυο κζςεισ για ςτατϊ οροφ και χειρολαβι 
ζλξεωσ. 

13. Να διακζτει κάκε κρεβάτι ζνα ςτατϊ οροφ με τζςςερα μεταλλικά άγκιςτρα και ζνα τεμάχιο ζλξθσ 
αςκενι.  

14. Να διακζτει ράγα ςτιριξθσ και άγκιςτρα με κζςεισ λιψθσ διαφόρων παρελκομζνων αμφίπλευρα 
τθσ κλίνθσ. 

15. Να φζρει τζςςερεισ (4) τροχοφσ μεγάλθσ διαμζτρου τουλάχιςτον 125 mm με κεντρικό ςφςτθμα 
φρζνων. Τουλάχιςτον ο ζνασ να είναι αντιςτατικόσ. 

16. Να διακζτει προςκρουςτιρεσ ςτισ τζςςερισ γωνίεσ τθσ κλίνθσ. 

17. Να διακζτει αναλόγιο διαγράμματοσ αςκενι. 

18. Κα εκτιμθκεί να διακζτει υποδοχι λιψθσ φιάλθσ οξυγόνου 

19. Να διακζτει θχθτικό προειδοποιθτικό ςιμα εάν τα φρζνα είναι απενεργοποιθμζνα μεν αλλά θ 
κλίνθ παραμζνει ςυνδεδεμζνθ ςτθ παροχι ρεφματοσ ι ανάλογο ςφςτθμα προςταςίασ. Να 
αναφερκεί αναλυτικά. 

Χαρακτθριςτικά τρϊματοσ: 

Να διακζτει ςτρϊμα με τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: 

1. Το ςτρϊμα να είναι καταςκευαςμζνο από υλικά αρίςτθσ ποιότθτασ, για τθ πρόλθψθ των 
κατακλίςεων. 

2. Να είναι φψουσ τουλάχιςτον 12 εκ. και κατάλλθλθσ πυκνότθτασ ( τουλάχιςτον 30 kg/m3), ϊςτε να 
επιτυγχάνεται θ άνεςθ του αςκενοφσ κακϊσ και θ μζγιςτθ δυνατι προςταςία του από τισ 
κατακλίςεισ. 

3. Να είναι βραδφκαυςτο. Να αναφερκεί θ οδθγία. 

4. Το ςτρϊμα να είναι ελαφρφ, το μζγεκόσ του ανάλογο των διαςτάςεων τθσ κλίνθσ και κατάλλθλο 
για βάρουσ αςκενι 150 κιλά περίπου. 

5. Το ςτρϊμα να είναι κατάλλθλο και πιςτοποιθμζνο για χριςθ με ακτινογραφικό μθχάνθμα (X-Ray 
tested) 

6. Το ςτρϊμα να είναι κατάλλθλο για Κάρδιο-Αναπνευςτικι Αναηωογόνθςθ(CPR).  (επί ποινι 
αποκλειςμοφ) 

7. Το ςτρϊμα να διακζτει κάλυμμα με τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: 

 i.  Αδιάβροχο 

 ii.  Αεροδιαπερατό 

 iii.  Αντιβακτθριακό  

 iv.  Αντιμικροβιακό 

 v.  Βακτθριοςτατικζσ και αντιμυκθτιακζσ ιδιότθτεσ 
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 vi.  Διελαςτικό 

 vii.  Να πλζνεται ςε πλυντιριο. Να αναφερκεί θ κερμοκραςία πλφςθσ. 

 viii.  Οι ραφζσ του να είναι ραμμζνεσ και κολλθμζνεσ με τρόπο, ϊςτε να παρζχεται θ βζλτιςτθ 
προςταςία του ςτρϊματοσ από ειςροι υγρϊν. Να αναφερκεί θ μζκοδοσ. 

 ix.  Δυνατότθτα αφαίρεςθσ του με φερμουάρ. Το φερμουάρ να καλφπτεται για τθν αποφυγι 
ειςροισ υγρϊν από τα πλάγια του ςτρϊματοσ. 

 

 

13. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΡΟΧΘΛΑΣΟ ΝΟΘΛΕΙΑ 

 

1. Το ςϊμα του τροχιλατου να είναι εξολοκλιρου καταςκευαςμζνο από πλαςτικό υλικό, υψθλισ 
αντίςταςθσ κροφςθσ, μθχανικισ ςκλθρότθτασ και αντοχισ ςτα απολυμαντικά. 

2. Να είναι εξολοκλιρου πλενόμενο και  απολυμαινόμενο και να ζχει ςτρογγυλεμζνεσ άκρεσ για τον 
εφκολο κακαριςμό του. 

3. Να φζρει ενςωματωμζνθ εργονομικι χειρολαβι ωκιςεωσ και ςτισ γωνίεσ τθσ βάςθσ του 
προςκρουςτιρεσ για τθν εξομάλυνςθ των κραδαςμϊν. 

4. Θ επιφάνεια εργαςίασ να ζχει διαςτάςεισ 70x40 cm περίπου. Να διακζτει επιπλζον ςυρόμενθ 
επιφάνεια γραψίματοσ διαςτάςεων 35x35 cm περίπου.  

5. Θ επιφάνεια εργαςίασ να φζρει από τισ τρεισ πλευρζσ τθσ προςτατευτικό γείςο. 

6. Το τροχιλατο να φζρει ςυνδυαςμό τουλάχιςτον τεςςάρων (4) ςυρταριϊν βάκουσ από 60-150 mm 
περίπου.  Τουλάχιςτον  τρία από τα ςυρτάρια να φζρουν ςτο εςωτερικό τουσ προςκαφαιροφμενα 
ςετ διαχωριςτικϊν. 

7. Τα ςυρτάρια να είναι προςκαφαιροφμενα και να φζρουν ενςωματωμζνεσ χειρολαβζσ ςτισ 
μετϊπεσ. 

8. Το τροχιλατο να ςυνοδεφεται με: 

a. διανομζα φαρμάκων – ςυριγγϊν με δζκα περίπου ανακλινόμενεσ κικεσ 

b. κάδο απορριμμάτων χωρθτικότθτασ 15 lt περίπου  

c. ςτιριξθ κουτιοφ αιχμθρϊν, ρυκμιηόμενθ 

d. ςτατϊ οροφ με δφο τουλάχιςτον μεταλλικοφσ γάντηουσ 

9. Διαςτάςεισ ςϊματοσ τροχιλατου (ςυμπ/νων τροχϊν, χειρολαβϊν και προςκρουςτιρων) ςε cm 
περίπου: 100x60x100 (ΜxBxY). 

10. Στθ βάςθ του να φζρει τζςςερισ (4) περιςτρεφόμενουσ τροχοφσ διαμζτρου περίπου 125 mm, εκ 
των οποίων οι δφο με φρζνο και τουλάχιςτον ο ζνασ αντιςτατικόσ. 

11. Να κατατεκεί αναλυτικό φφλλο ςυμμόρφωςθσ προσ τισ ανωτζρω τεχνικζσ προδιαγραφζσ με 
αντίςτοιχεσ παραπομπζσ ςτα επίςθμα φυλλάδια του καταςκευαςτικοφ οίκου (prospectus, product 
data, manual κλπ).   

12. Ο καταςκευαςτικόσ οίκοσ να είναι πιςτοποιθμζνοσ με ISO 9001 και ISO 13485 και το 
προςφερόμενο είδοσ να φζρει πιςτοποίθςθ CE.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI ΔΔΔ (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή) 

ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΜΒΑΘ 

Συνθμμζνα αρχεία μορφισ pdf και xml τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ και 
βρίςκονται αναρτθμζνα ςτον ιςτότοπο του διαγωνιςμοφ με α/α ΕΣΘΔΘΣ 100094 

Οι οικονομικοί φορείσ οφείλουν να υποβάλουν με τθν προςφορά τουσ ςυμπλθρωμζνο το πρότυπο ΕΕΕΣ 
όπωσ αυτό ζχει οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι τθσ  παροφςασ διακιρυξθσ ςε μορφι αρχείου τφπου 
PDF ψθφιακά υπογεγραμμζνο κατά τα οριηόμενα ςτο ςχετικό κεςμικό πλαίςιο και ςτθ διακιρυξθ. 

Για τθν ςφνταξθ ι/και ςυμπλιρωςθ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ του απαιτοφμενου ΕΕΕΣ, προτείνεται 
να χρθςιμοποιιςουν το ςυνθμμζνο επικουρικό αρχείο τφπου XML. Στθ ςυνζχεια μζςω τθσ θλεκτρονικισ 
υπθρεςίασ eΕΕΕΣ που είναι διακζςιμθ https://espdint.eprocurement.gov.gr/ παράγουν τθν απάντθςθ τουσ 
ςε αρχείο τφπου PDF, το οποίο και αποκθκεφουν, αρχικά, τοπικά ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι τουσ.  

Σε κάκε περίπτωςθ και ανεξαρτιτωσ τθσ φπαρξθσ επικουρικοφ αρχείου τφπου XML ςτα ςυνθμμζνα του 
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να προςφεφγουν απ’ ευκείασ 
ςτθν θλεκτρονικι υπθρεςία eΕΕΕΣ και να δθμιουργοφν το EΕΕΣ από τθν αρχι: να ςυμπλθρϊνουν με 
ευκφνθ τουσ όλα τα δεδομζνα που αφοροφν τον παρόντα διαγωνιςμό και αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, 
να ςυμπλθρϊνουν τισ ςχετικζσ απαντιςεισ και να παράγουν αρχείο τφπου PDF προκειμζνου να το 
υπογράψουν ψθφιακά και να το επιςυνάψουν ςτα ςυνθμμζνα τθσ θλεκτρονικισ προςφορά τουσ ςτο 
ΕΣΘΔΘΣ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV – Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή)  

 

Ε Ν Σ Τ Π Ο   Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Θ    Π Ρ Ο  Φ Ο Ρ Α  

Τθσ επιχείρθςθσ …………………………………, ζδρα ………………., οδόσ …………………., αρικμόσ ……, 

ΑΦΜ…………………, ΔΟΥ……………………, τθλζφωνο …………………., fax ………………. 

Α/Α ΕΙΔΟ  
ΠΟΟΣΘΣΑ 

 

TIMH       ΣΙΜΘ 

 

 

 

ΣΕΜΑΧΙΟΤ 

ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

ΠΟΟΣΟ 
ΦΠΑ 

ΣΕΜΑΧΙΟΤ 

 ΜΕ ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΙΚΘ 
ΣΙΜΘ ΑΝΑ 

ΕΙΔΟ 

1.       

2.       

3.       

4.       

 

                                                                                                   ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 

                                                                                                                  …../..…/2021 

                                                                                                                  Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V– ρέδην ύκβαζεο  

 

ΑΔΑΜ: 

 

 

 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ XΙΟΤ 

 Κ Τ Λ Ι Σ  Δ Ι Ο  

 

 

                                                                                   Αξ.πξση…………. 

          

ΤΜΒΑΗ    ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ………………………………………… 

ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ  Γ. Ν. ΥΙΟΤ 

ΠΟΟΤ  ………………………..€  ΜΔ Φ.Π.Α. 

   

          Στθν Χίο ςιμερα, ………………… θμζρα ………………., οι παρακάτω ςυμβαλλόμενοι:  

1. Θ Διοικιτρια κα Κανταράκθ Ελζνθ, που εκπροςωπεί νόμιμα το Γενικό Νοςοκομείο Χίου με τθν 
αρμοδιότθτά τθσ αυτι  και 

2. Ο κ. ………………….. νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ εταιρείασ «…………………» που εδρεφει ςτθν 
……………………………………. Τ.Κ. ……………………., Τθλ. …………………… fax. …………………….. με Α.Φ.Μ. 
…………………………. 

 

Αφοφ ζλαβαν υπόψθ τισ αποφάςεισ:  

 

1.Τθν αρικμ. ………………………. απόφαςθ του Δ.Σ. με τθν οποία εγκρίνουν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, 
ποςότθτεσ και τθν αρικμ………………………… Διακιρυξθ Ανοικτοφ διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια 
«………………………..» (CPV:33141620-2) προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ …………………,00€ 
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ και κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ. 

 

2. Τθν αρικ. ……………………….. απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Γενικοφ Νοςοκομείου 
Χίου με τθν οποία εγκρίνουν το  πρακτικό προςωρινϊν αναδόχων τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ του 
Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια «…………………» (cpv ………………)  του Γενικοφ Νοςοκομείου 
Χίου και τθν με  αρ.πρωτ…………………. απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, θ οποία εγκρίνει το 
πρακτικό ελζγχου δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, ςυμφϊνθςαν και ςυναποδζχκθκαν τα εξισ: 
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1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

1. Θ πρϊτθ των ςυμβαλλομζνων Διοικιτρια του Νοςοκομείου   με αυτι τθσ τθν ιδιότθτα ανακζτει με τθν 
αρικμ …………………….κατακυρωτικι απόφαςθ του Δ.Σ. του Γ.Ν. Χίου ςτο δεφτερο ςυμβαλλόμενο ςτθν 
εταιρεία «……………………………..»  τθν προμικεια των ειδϊν του παρακάτω πίνακα, του Γενικοφ 
Νοςοκομείου Χίου  με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
βάςει τιμισ.  

.  

2. Το κόςτοσ  για τθν προμικεια «…………………….» του Γ.Ν. Χίου, ανζρχεται ςτο ποςό των ………………. με 
Φ.Π.Α. (……..………..€  χωρίσ Φ.Π.Α) όπωσ φαίνεται παρακάτω: 

                                                               ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΓΩΝ 

                                                                                                                ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 17% :……………. 

 2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

  Θ ιςχφσ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ άρχεται από τθσ υπογραφισ τθσ και καταχϊρθςισ τθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ 
και λιγει ζξι (6) μινεσ μετά, με τθν προχπόκεςθ καταβολισ τθσ αντίςτοιχθσ επιχοριγθςθσ. 

  Θ παροφςα ςφμβαςθ κα μπορεί να διακόπτεται μονομερϊσ από τθν εντολοδόχο Υπθρεςία ι να 
αναπροςαρμόηεται με κοινι ςυμφωνία των δφο μερϊν αν υπογραφεί άλλθ ςφμβαςθ ςτα πλαίςια των 
Υπθρεςιϊν του Ελλθνικοφ Δθμοςίου με ςυμφερότερουσ όρουσ  για όμοιο προϊόν ι υπθρεςία.   

 

3.ΧΡΟΝΟ,ΣΟΠΟ,ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ - ΠΑΡΑΛΑΒΘ  

Θ προμικεια, ο χρόνοσ, ο τόποσ κακϊσ και ο τρόποσ παράδοςθσ και παραλαβισ, κα πραγματοποιείται  
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

ΠΑΡΑΛΑΒΘ – ΠΑΡΑΔΟΘ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ 

Θ παραλαβι τθσ προμικειασ ειδϊν που κα παραδίδεται ςτα κτίρια του Γενικοφ Νοςοκομείου Χίου 
«Σκυλίτςειο» που ςτεγάηονται οι ενδιαφερόμενεσ Υπθρεςίεσ κα γίνεται από τριμελι επιτροπι, που κα 
εκδίδει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ. Τα ηθτοφμενα υλικά κα παραδίδονται το αργότερο μζςα ςε 
………………………..(………………..) θμζρεσ από τθν διαβίβαςθ τθσ αντίςτοιχθσ παραγγελίασ του Νοςοκομείου 
προσ τον προμθκευτι. Θ παράδοςθ των υλικϊν, τα οποία κα πρζπει να είναι απολφτωσ κατάλλθλα για τθν 
χριςθ που προορίηονται, κα γίνεται με ζξοδα και ευκφνθ του προμθκευτι.  

Ο προμθκευτισ φζρει τον κίνδυνο μζχρι τθσ οριςτικισ παράδοςθσ των υπό προμικεια υλικϊν εκτόσ αν 
θ φκορά ι καταςτροφι προζλκει αποδεδειγμζνα από υπαιτιότθτα των εκπροςϊπων ι υπαλλιλων του 
Νοςοκομείου. 

θτϊσ ςυμφωνείται ότι ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία κατά το χρόνο παράδοςθσ ζχει αποςυρκεί από 
τθν κυκλοφορία οποιοδιποτε μζροσ τθσ προμικειασ των ειδϊν, αυτά κα αντικακίςταται από τον 
προμθκευτι με άλλο με ιςοδφναμα ι βελτιωμζνα χαρακτθριςτικά. 

 

 4. ΠΛΘΡΩΜΘ – ΚΡΑΣΘΕΙ  

Σον Προμθκευτι βαρφνουν οι παρακάτω νόμιμεσ κρατιςεισ :  

1. 0,07% επί τθσ αξίασ εκτόσ ΦΡΑ, υπζρ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ., ςφμφωνα με το Ν. 4013/2011 όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει ςφμφωνα με το άρκρο 44 του Ν.4605/19 

 Χαρτόςθμο 3% επί τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ  
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 Ο.Γ.Α 20% επί του χαρτοςιμου τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ 

2. 2% υπζρ των Οργανιςμϊν Ψυχικισ Υγείασ που εποπτεφονται από το Υπουργείο Υγείασ (μετά 

τθν αφαίρεςθ όλων των παραπάνω κρατιςεων πλθν του φόρου)  

3. Ο φόροσ (4%) ςτθν κακαρι τιμι του τιμολογίου χωρίσ τον Φ.Ρ.Α., μείον τισ κρατιςεισ 

Ο Φ.Ρ.Α επί τθσ % ςτον οποίο ανάγεται θ ηθτοφμενθ υπθρεςία βαρφνει το Νοςοκομείο.  

4. Υπζρ Αρχισ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν 0,06% 

 Τζλοσ χαρτοςιμου 3% επί του ποςοφ τθσ ανωτζρω κράτθςθσ , πλζον ειςφοράσ υπζρ Ο.Γ.Α 

20% 

  Θ πλθρωμι του Ρρομθκευτι κα γίνεται ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα και μετά από ζγκριςθ 

ςχετικοφ χρθματικοφ εντάλματοσ από τον Επίτροπο του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου. 

 Οι τιμζσ περιλαμβάνουν το κόςτοσ παράδοςθσ, μεταφοράσ και οποιοδιποτε άλλο κόςτοσ που 
πικανόν να προκφπτει ςτα πλαίςια τθσ Ραράδοςθσ, αλλά δεν περιλαμβάνουν Φόρο 
Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.).   
 Πλεσ οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςε ευρϊ με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ και 
λοιπϊν ςτοιχείων που προβλζπονται ςτο ΡΔ 80/2016 και τθν ιςχφουςα νομοκεςία (Ν.4152/2013 
υποπαράγραφοσ Η.5 ςτθν οποία ενςωματϊκθκε θ Οδθγία  2011/7/ΕΕ ςχετικά με τον νόμιμο τόκο 
υπερθμερίασ και των  προκεςμιϊν πλθρωμισ   και 4412/2016) για τθν εξόφλθςθ τίτλων πλθρωμισ ι τθν 
είςπραξθ απαιτιςεων από το δθμόςιο και τα Ν.Ρ.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικισ και αςφαλιςτικισ 
ενθμερότθτασ κ.λ.π.). Θ πλθρωμι του Ρρομθκευτι κα γίνεται ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα και όχι πζρα 
των εξιντα (60) θμερϊν από τθν υποβολι του τιμολογίου ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ν. 4152/2013  

 Για όλεσ τισ πλθρωμζσ κα εκδίδονται τα απαραίτθτα νόμιμα παραςτατικά/δικαιολογθτικά. Από κάκε 
τιμολόγιο του προμθκευτι κα γίνονται όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ, ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κάκε φορά 
νόμουσ και ςχετικζσ εγκυκλίουσ των αρμόδιων Υπουργείων.   
Ο Προμθκευτισ κα πρζπει απαραίτθτα ν’ αναγράφει ςτα τιμολόγιά του, τον  αρικμό τθσ ςφμβαςθσ.  

5. ΕΓΓΤΘΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ –ΕΓΓΤΘΘ ΚΑΛΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

 Για τθν άρτια, άριςτθ, πιςτι και ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ, ο 
προμθκευτισ με τθν υπογραφι τθσ παροφςασ κατζκεςε ςτον Γενικό Νοςοκομείο Χίου «Σκυλίτςειο»: 

α) τθν υπ’ αρικ. ……………..……………….. εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, θ οποία 
καλφπτει ςε ευρϊ ποςοςτό 5% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ τθσ παρεχόμενθσ προμικειασ που του 
κατακυρϊκθκε χωρίσ Φ.Ρ.Α. με απεριόριςτο χρόνο ιςχφοσ ι διάρκειασ 15 μθνϊν,  ιτοι ποςοφ 
………………,00 ευρϊ αυτι κα επιςτραφεί μετά τθν οριςτικι, ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι τθσ εν λόγω 
προμικειασ και φςτερα από τθν εκκακάριςθ τυχϊν απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ και 

β) τθν υπ’ αρικ. ………………………….εγγυθτικι επιςτολι καλισ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ θ οποία 
καλφπτει ςε ευρϊ ποςοςτό 5% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ τθσ παρεχόμενθσ προμικειασ που του 
κατακυρϊκθκε χωρίσ Φ.Ρ.Α., διάρκειασ δφο (2) ετϊν. 

 Ρζρα από τθν κατάπτωςθ  τθσ εγγφθςθσ δικαιοφται το Γενικό Νοςοκομείο Χίου «Σκυλίτςειο» ςε 
περίπτωςθ κιρυξθσ του προμθκευτι τθσ ωσ ζκπτωτου να αξιϊςει ςωρευτικά και τθν ανόρκωςθ κάκε 
ηθμίασ κετικισ ι αποκετικισ που αυτό υπζςτθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ ελλθνικισ 
νομοκεςίασ. 

6. ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΣΘ ΤΜΒΑΘ- ΕΚΠΣΩΘ ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ 

 Το Γενικό Νοςοκομείο Χίου «Σκυλίτςειο» δικαιοφται να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ ςε κάκε 
περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων αυτισ και κυρίωσ ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

(α) αν ο προμθκευτισ δεν εκπλθρϊνει προςθκόντωσ τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ 
ςφμβαςθ, παρά τισ προσ τοφτο οχλιςεισ του Νοςοκομείου, 
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(β) αν ο προμθκευτισ δεν ςυμμορφϊνεται προσ τισ ςφμφωνεσ με τισ διατάξεισ τθσ ςφμβαςθσ εντολζσ του 
Νοςοκομείου, 

(γ) αν ο προμθκευτισ εκχωρεί τθ ςφμβαςθ, 

(δ) αν ο προμθκευτισ πτωχεφςει, τεκεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι εκκακάριςθ, λυκεί ι ανακλθκεί θ 
άδεια λειτουργίασ του ι γίνουν πράξεισ αναγκαςτικισ εκτελζςεωσ ςε βάροσ του, ςτο ςφνολο ι ςε 
ςθμαντικό μζροσ των περιουςιακϊν του ςτοιχείων, 

(ε) αν εκδοκεί τελεςίδικθ απόφαςθ κατά του Ρρομθκευτι για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ του 
επαγγζλματόσ του. 

ΕΚΠΣΩΘ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

Το Νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα να λφςει τθ ςφμβαςθ κθρφςςοντασ ζκπτωτο τον Ρρομθκευτι ςε 
όποιο ςτάδιο εξζλιξθσ και αν βρίςκεται θ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ– μετά από μθνιαία 
προειδοποίθςι του – αν διαπιςτϊςει ότι δεν τθροφνται από μζρουσ του προμθκευτι οι όροι και οι 
προδιαγραφζσ που ζχουν οριςτεί (ιδίωσ όταν δεν φόρτωςε, παρζδωςε ι αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά 
υλικά ι δεν επιςκεφαςε ι ςυντιρθςε αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι τον χρόνο παράταςθσ που του 
δόκθκε μετά από αίτθςι του) ι ότι δεν τθρείται το χρονοδιάγραμμα παράδοςθσ. 

Με τθν απόφαςθ κιρυξθσ του προμθκευτι εκπτϊτου από τθ ςφμβαςθ μπορεί να του παραςχεκεί θ 
δυνατότθτα παράδοςθσ του υλικοφ μζχρι τθν προθγοφμενθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ που γίνεται ςε βάροσ του, πζραν τθσ οποίασ ουδεμία παράδοςθ ι αντικατάςταςθ 
απορριφκζντοσ υλικοφ γίνεται δεκτι. 

 Στον προμθκευτι που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, τθν ανάκεςθ ι τθ ςφμβαςθ, 
επιβάλλονται με απόφαςθ του Νοςοκομείου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά ι διαηευκτικά, οι κυρϊςεισ 
που προβλζπονται ςτον Ν.4412/2016. 

Ο φορζασ διενζργειασ αναςτζλλει τθν καταβολι οποιουδιποτε ποςοφ, πλθρωτζου ςφμφωνα με τθν 
παροφςα ςφμβαςθ προσ τον προμθκευτι, μζχρισ εκκακαρίςεωσ των μεταξφ τουσ υποχρεϊςεων και οι 
εγγυθτικζσ επιςτολζσ καταπίπτουν. 

 Αν παρζλκει θ ςυμφωνθμζνθ θμερομθνία παράδοςθσ τθσ εκάςτοτε τμθματικισ παραγγελίασ  ςφμφωνα 
με τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ, τότε ο προμθκευτισ υποχρεοφται να καταβάλλει ποινικι ριτρα για κάκε 
μζρα κακυςτζρθςθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016. 

 Για τθ διαδικαςία και τισ ςυνζπειεσ τθσ ζκπτωςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Ν. 4412/2016. 

 Οι ποινικζσ ριτρεσ δεν επιβάλλονται και θ ζκπτωςθ δεν επζρχεται αν ο προμθκευτισ αποδείξει ότι θ 
κακυςτζρθςθ οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του Νοςοκομείου ι ςε ανϊτερθ βία.  

7.ΕΚΧΩΡΘΕΙ-ΜΕΣΑΒΙΒΑΕΙ  

Ο προμθκευτισ δεν δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθ ςφμβαςθ ι μζροσ αυτισ χωρίσ τθν 
ζγγραφθ ςυναίνεςθ του Φορζα Διενζργειασ.  

8. ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων, ςτο 

μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ βίασ.  

Ο Ανάδοχοσ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε γεγονόσ που 

εμπίπτει ςτθν ζννοια τθσ ανωτζρασ βίασ, οφείλει να γνωςτοποιιςει και επικαλεςκεί προσ τθν Ανακζτουςα 

Αρχι τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ αποςβεςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν ( αρ.204 

του Ν.4412/2016) από τότε που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία.  
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 Θ Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να απαντιςει εντόσ είκοςι (20) περαιτζρω θμερϊν ςτο ςχετικό αίτθμα 

του Αναδόχου, διαφορετικά, με τθν πάροδο άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ, τεκμαίρεται αποδοχι του 

αιτιματοσ.  

9. ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιθκεί, όταν ςυμφωνιςουν γι’ αυτό τα ςυμβαλλόμενα μζρθ. Οποιαδιποτε 
όμωσ, τροποποίθςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ δφναται να γίνει μόνο εγγράφωσ και κα 
υπογράφεται και από τουσ δφο ςυμβαλλομζνουσ, μετά από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου του 
νοςοκομείου, αποκλειόμενθσ ρθτά οποιαςδιποτε τροποποίθςθσ με προφορικι ςυμφωνία. 

10. ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΤΘ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Θ εν λόγω ςφμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο. 

Σε περίπτωςθ διαφορϊν, που ενδεχομζνωσ προκφψουν ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι τθν 
εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ι εξ’ αφορμισ τθσ, το Γενικό Νοςοκομείο Χίου «Σκυλίτςειο» και ο προμθκευτισ 
καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για τθ φιλικι επίλυςι τουσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ 
και των χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν πάντα υπό το πρίςμα τθσ προςταςίασ του Δθμοςίου ςυμφζροντοσ. 

Σε περίπτωςθ αδυναμίασ εξεφρεςθσ κοινά αποδεκτισ λφςθσ αποκλειςτικά αρμόδια είναι τα Ελλθνικά 
Δικαςτιρια. 

11. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Ο προμθκευτισ δθλϊνει ανεπιφυλάκτωσ ότι αποδζχεται όλουσ τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτθν 
παροφςα ςφμβαςθ κακϊσ και όλα τα ςχετικά ζγγραφα του διαγωνιςμοφ, των οποίων όλων 
ανεξαιρζτωσ αυτι ζλαβε γνϊςθ και με τα οποία ςυμφωνεί. 

2. Ο προμθκευτισ δθλϊνει ρθτά ότι αναλαμβάνει από κοινοφ και εξ’ ολοκλιρου όλεσ τισ υποχρεϊςεισ 
που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ. Φζρει δε εισ το ολόκλθρον αλλθλεγγφωσ και απεριορίςτωσ τθν 
ευκφνθ για τθν επίτευξθ του ςυμβατικοφ ςκοποφ μετά των παρεπομζνων αυτοφ υποχρεϊςεων. Κατά 
τον αυτό τρόπο εγγυάται τθν εκτζλεςθ τθσ υπό ανάκεςθ προμικειασ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ 
ςφμβαςθσ και επιβαρφνεται με τισ ενδεχόμενεσ κυρϊςεισ ι εκπτϊςεισ. 

3. Τζλοσ και τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ επαναλαμβάνουν τθ διλωςθ ότι αποδζχονται όλουσ τουσ 
παραπάνω όρουσ και ςυμφωνίεσ ανεπιφφλακτα, κεωροφν τθ ςφμβαςθ ζγκυρθ και ιςχυρι.  

4. Αφοφ ςυμφϊνθςαν αυτά οι ςυμβαλλόμενοι, ςυνετάχκθ το παρόν ςε τρία (3) πρωτότυπα, και αφοφ 
διαβάςκθκαν και υπογράφθκαν από τουσ ςυμβαλλόμενουσ, από αυτά τα δφο κατατζκθκαν ςτο Γενικό 
Νοςοκομείο Χίου «Σκυλίτςειο» και το άλλο ζλαβε ο Ρρομθκευτισ. 

                                                             ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

          Θ ΔΙΟΙΚΘΣΡΙΑ ΣΟΤ Γ.Ν. ΧΙΟΤ                                                                                     Ο  ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ 

                                                                                                                          

      

             ΚΑΝΣΑΡΑΚΘ ΕΛΕΝΘ      
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