
  

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ »

Τίτλος Πράξης: «ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Κ.Α.Τ. »

Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α.Τ. 

Προϋπολογισμός: 1.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής
με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: ΔΕΥΤΕΡΑ 20-2-2012 

Κωδικός ΟΠΣ: MIS 327094
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             
1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ - “ Κ. Α. Τ. “ ΚΗΦΙΣΙΑ   20-12-2011 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                                      
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ                        ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 17556/23-12-2011
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΝΙΚΗΣ 2 * 14561 ΚΗΦΙΣΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ν. ΧΑΛΒΑΝΤΖΗΣ      
ΤΗΛ. : 213.2086333  
FAX  : 213.2086757
Web site : www  .  kat  -  hosp  .  gr  
E-mail     : prom  3  @kat-hosp.gr  

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η    Νο 3/2011

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 
  με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη   από οικονομική άποψη προσφορά

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Συμφερότερη προσφορά 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία:   20-2-2012
Ημέρα :    ΔΕΥΤΕΡΑ     
Ώρα:        10.00 π.μ.           

 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   Νοσοκομείο Κ.Α.Τ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ   ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ   Ενα (1)

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV   33115000-9

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 1.000.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

  ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 120 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της 
σχετικής σύμβασης

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ 
ΕΙΔΟΣ

   ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
  

ΗΜΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ Ε.Κ.

   20-12-2011
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  ΣΤΗΝ   ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ                         30-12-2011     

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ   29 & 30-12-211

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν:
1. Του Ν. 2286/1995, «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α/1-2-

1995). 

2. Του Ν. 2362/1995, «Περί Δημόσιου Λογιστικού» (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995).

3. Του Ν. 2503/1997, «Διοίκηση, οργάνωση, κ.λ.π.» (άρθρο 13 – προμήθειες για πετρελαιοειδή και 

τρόφιμα) (ΦΕΚ 107/Α/30-5-1997).  

4. Του Ν. 3886/2010, «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων(ΦΕΚ 173/Α/30-9-

10).

5. Του Ν. 2741/1999, «Ενιαίος φορέας ελέγχου τροφίμων κ.λ.π.» (άρθρο 8 – Κρατικές Προμήθειες) 

(ΦΕΚ 199/Α/28-9-1999).

6. Του Ν. 2810/2000 «Περί Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων» (άρθρο 35 παρ. 8, μη υπαγωγή 

των συμβάσεων τους σε τέλος χαρτοσήμου ή σε άλλη επιβάρυνση) (ΦΕΚ 61/A/9-3-2000).

7. Του Ν. 2955/2001, «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 256/2-11-2001).

8. Του Ν. 3204/2003 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας» 

(άρθρο 14 παρ. 1 για φύλαξη και καθαρότητα Νοσοκομείων & άρθρο 14 παρ. 3 για την προμήθεια 

τροφίμων) (ΦΕΚ 296/Α/23-12-03).

9. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 

81/Α/4-4-05) ως τροποποιήθηκε με το Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α/9-2-07).

10. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το ΥΥΠΚΑ» (ΦΕΚ 134/Α/18-6-07).

11. Του  Ν.  3614/2007  «Διαχείριση,  έλεγχος  και  εφαρμογή  αναπτυξιακών  παρεμβάσεων  για  την 

προγραμματική περίοδο 2007 – 2013» (ΦΕΚ 267 Α/3-12-2007).

12. Του Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα και άλλες διατάξεις»

13. Του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας  στις διατάξεις της οδηγίας  2004/18/ΕΚ 

(ΦΕΚ 64/Α/16-3-07),  περί  συντονισμού  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων  έργων,  προμηθειών  και 

υπηρεσιών,  όπως  τροποποιήθηκε  με  την  Οδηγία  2005/51/ΕΚ  της  Επιτροπής   και  την  Οδηγία 

2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005. 

14. Του  Π.Δ.  118/2007  «Κανονισμός  Προμηθειών  Δημοσίου»  (ΦΕΚ  150/Α/10-7-2007) 

συμπληρωματικώς και εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του  Π.Δ. 60/2007.

K  αθώς και τις Αποφάσεις  :  
15. Την υπ. αριθμ. 8/24-6-2010  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την  έγκριση σκοπιμότητας 

προμήθειας μαγνητικού τομογράφου , προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.500.000,00 € από το ΕΣΠΑ.

16. Το υπ.  αριθμ 2371/19-10-2010 έγγραφο της  1ης Υ.ΠΕ.  σχετικά με  την  έγκριση ενιαίων τεχνικών 

προδιαγραφών 
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17. Το υπ. αριθμ. 23868/25-10-2010 έγγραφο της 1ης Υ.ΠΕ. σχετικά με την έγκριση ενιαίων τεχνικών 

προδιαγραφών 

18. Το υπ. αριθμ. 29647/27-12-2010 έγγραφο της 1ης Υ.ΠΕ. σχετικά με την έγκριση επικαιροποιημενων 

και νέων ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών 

19.  Το 167/26-1-2011 έγγραφο του Υ.Υ.& Κ.Α. με θέμα την Ανάληψη αμέσων ενεργειών για την επίτευξη 

των στόχων του τομέα Υγείας στο ΕΣΠΑ ,  σε εφαρμογή του μνημονίου στήριξης της  Ελληνικής 

Οικονομίας 

20.  Το υπ. αριθμ. 4184/1-3-2011 έγγραφο της Περιφέρεια Αττικής με θέμα την ένταξη της πράξης

       << ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ Κ.Α.Τ.  >>

21. Το  υπ.  αριθμ.  6447/20-7-2011  έγγραφο  της  Ε.Π.Υ.  για  τον  προσδιορισμό  προϋπολογισθείσης 

δαπάνης για τον μαγνητικό τομογράφο 1.5 Tesla se 1.000.000,00 €

22. To υπ. αριθμ. Πρωτ. 4114/28-11-2011  έγγραφο της ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 

       ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ με θέμα : ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 
      1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
       ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ –ΚΑΤ της ενταγμένης πράξης με κωδ. MIS : 327094 
23. Το υπ. αριθμ. Δ.Σ. 83/9-12-2011 απόσπασμα πρακτικών της Ε.Π.Υ.  << Έγκριση δημοπράτησης 
Μαγνητικού Τομογράφου 1.5. Τesla για το K.A.T. >>

 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε 

1. Ανοικτό Διεθνή Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ »  με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη 

προσφορά στο σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα συνημμένα 

ΜΕΡΗ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

2. Ο  διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  ύστερα  από  προθεσμία  πενήντα  δύο   (52)  ημερών  από  την 

ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε.

3. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Α.Τ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

-ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
17-2-2012 ΕΩΣ 
ΩΡΑ 13.00 μ.μ. 
ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Α.Τ
ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 
20-2-2012 ΩΡΑ 

10.00 π.μ.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και 
επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.

4. Δικαίωμα  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό  έχουν  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  ή  ενώσεις  / 

κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της 

παρούσας.
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5. Κατά  τα  λοιπά  ο  διαγωνισμός  θα  γίνει  σύμφωνα  με  τα  τμήματα  που  επισυνάπτονται  στην 

παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

6. Τα έξοδα δημοσίευσης στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε. βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ 

τα έξοδα δημοσίευσης στον Ελληνικό τύπο βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή

Β1.1 Πίνακας Περιεχομένων

Β1.1 Πίνακας Περιεχομένων                                                                                                                                                     .............................................................................................................................  5  

ΜΕΡΟΣ  Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                                                                                                                     ...............................................................................................  7  

Α1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                                                                                                                  ............................................................................................  7  

Α1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού                                                                                                                                    ............................................................................................................  7  

Α1.2. Ορισμοί                                                                                                                                                                    .......................................................................................................................................  7  

Α.1.3 Προϋπολογισμός Έργου                                                                                                                                       ..............................................................................................................  8  

Α.1.4  Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού                                                                                                    .................................................................................  9  

Α.1.5 Ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης                                                                                                         ......................................................................................  9  

Α.1.6 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού – Παροχή Διευκρινίσεων                                                           ...............................................  9  

Α.1.7 Τόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών                                                                                                     ..................................................................................  10  

Α.1.8 Τόπος και χρόνος διενέργειας Διαγωνισμού                                                                                                ..............................................................................  10  

Α.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ                                                                                                  ...............................................................................  10  

Α2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής                                                                                                                                         ................................................................................................................  10  

Α.2.2 Αποκλεισμός Συμμετοχής                                                                                                                                  ..........................................................................................................  11  

Α.2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής                                                                                                                             ......................................................................................................  11  

Α.2.4 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης                                                                                                                         ...................................................................................................  16  

Α.2.5 Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινήσεις                                                                                                             ........................................................................................  32  

Α.2.6 Εγγύηση Συμμετοχής                                                                                                                                          .................................................................................................................  33  

Α.3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                                                                                                              ..........................................................................................  33  

Α.3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών                                                                                                                        ..................................................................................................  33  

Α.3.2 Περιεχόμενο Προσφορών                                                                                                                                 ..........................................................................................................  34  

Α.3.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»                                                                             ..............................................................  36  

Α.3.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά»                                                                                             ...........................................................................  36  

Α.3.5 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»                                                                                      .....................................................................  38  

Α.3.6 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»                                                                         ..........................................................  38  

Α.3.7 Ισχύς Προσφορών                                                                                                                                               .....................................................................................................................  38  

Α.3.8 Εναλλακτικές Προσφορές                                                                                                                                 ..........................................................................................................  39  
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                                                                                                                                                                                                    .......................................................................................................................................................................  40  
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ΜΕΡΟΣ  Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Α1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Α1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού
Αντικείμενο  του  Διαγωνισμού είναι  η  «»  για  την  κάλυψη των  αναγκών του  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Κ.Α.Τ. 

σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή της διακήρυξης.  Κριτήριο Αξιολόγησης είναι 
συμφερότερη προσφορά.       
Οι προσφορές  υποβάλλονται  για  το  σύνολο της  υπό ανάθεση  προμήθειας.  Δεν  γίνονται  δεκτές  και 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος της προμήθειας.

Α1.2. Ορισμοί
Αναθέτουσα Αρχή
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Κ.Α.Τ.   που εδρεύει  στην  οδό ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ και   το οποίο προκηρύσσει  τον 

διαγωνισμό αυτό.

Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ –ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διακήρυξη
Η  παρούσα  Διακήρυξη  που  αποτελείται  από  το  Μέρος  Α:  Γενικοί  Όροι,  το  Μέρος  Β:  Ειδικοί  όροι 

διαγωνισμού   και  τα  Παραρτήματα  Α:  Υπόδειγμα  Εγγύησης  Συμμετοχής  Β:  Υπόδειγμα  εγγυητικής 

επιστολής  καλής  εκτέλεσης  σύμβασης,    Δ:  Σχέδιο  σύμβασης προμήθειας  και  Ε:  Σχέδιο  σύμβασης 

πλήρους συντήρησης - επισκευής.

Έργο
Η ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ  »  »  όπως αναλυτικά περιγράφεται  στη παρούσα 

διακήρυξη.

Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού
Το  αρμόδιο  για  την  αποσφράγιση  και  την  αξιολόγηση  των  προσφορών  συλλογικό  όργανο  της 

Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο έχει συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό  σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν. 3329/4-4-2005 άρθρο 8 παρ.21 (ΦΕΚ 81/Α/4-4-05), περί αρμοδιοτήτων του Διοικητή Νοσοκομείου για 

τη συγκρότηση ομάδων εργασίας και   του Π.Δ.  118/2007 άρθρο 38 για τη συγκρότηση συλλογικών 

οργάνων.

Προσφέρων
Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων συμμετέχει στο διαγωνισμό και υποβάλλει 

προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή.

Εκπρόσωπος
Ο  υπογράφων  την  προσφορά  -στην  περίπτωση  που  αυτή  δεν  υπογράφεται  από  τον  ίδιο  τον 

Προσφέροντα  -  που  μπορεί  να  είναι  ο  νόμιμος  εκπρόσωπος  του  Προσφέροντα,  ή  πρόσωπο 
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εξουσιοδοτημένο  από  τον  Προσφέροντα  ή  τον  νόμιμο  εκπρόσωπό  του,  ή  σε  περίπτωση  ένωσης 

προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης.

Αντίκλητος
Το πρόσωπο που ο Προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του 

προσώπου  (ονοματεπώνυμο,  ταχυδρομική  διεύθυνση,  αριθμός  τηλεφώνου,  fax   κ.λ.π.),  ορίζει  σαν 

υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον Προσφέροντα.

Ανάδοχος
Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τον 

τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα.

Κατακύρωση
Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση της προμήθειας στον 

Ανάδοχο.

Σύμβαση
Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται μετά την 

ανακοίνωση της Κατακύρωσης. Η γλώσσα της είναι η ελληνική. Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η 

ελληνική. Η παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η σύμβαση 

είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των διαγωνιζομένων / 

υποψηφίων Αναδόχων που θα υποβληθούν θα είναι υποχρεωτικά συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.

Συμβατικά τεύχη
Το τεύχος της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής με τον Ανάδοχο του έργου και όλα τα τεύχη 

που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη σύμβαση, β. την 

διακήρυξη και το τεύχος με τους όρους της διακήρυξης, γ. την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου και 

δ. την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου.

Προϋπολογισμός
Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση της προκηρυσόμενης 

προμήθειας.

Συμβατικό Τίμημα
Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η προμήθεια.

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής
Το αρμόδιο συλλογικό όργανο το οποίο θα συγκροτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ή υπηρεσίας (με τη 

σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας αρχής) και θα έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της 

Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των Παραδοτέων Ειδών.

Α.1.3 Προϋπολογισμός Έργου
Το έργο συγχρηματοδοτείται  από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς 

Πόρους στο πλαίσιο του ΠΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ 2007 - 2013» μέσω Π.Δ.Ε. 

Ο  Προϋπολογισμός  του  Έργου ανέρχεται  στο  ποσό  των  <ΕΝΑ  ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ   >  Ευρώ,  € 

1.000.000,00 (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ : € 813.008 ,13   ΦΠΑ (23 %):  186.991,87 €) 
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Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  
1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ - “ Κ. Α. Τ. “                                                           
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                                      
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ                         
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΝΙΚΗΣ 2 * 14561 ΚΗΦΙΣΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ν. ΧΑΛΒΑΝΤΖΗΣ      
ΤΗΛ. : 213.2086333  
FAX  : 213.2086757
Web site : www  .  kat  -  hosp  .  gr  
E-mail     : prom  3  @kat-hosp.gr  

Α.1.4  Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού
Ο Διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της Απόφασης Διενέργειάς 

του.

Α.1.5 Ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης
Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση: 

1. Στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 20-12-2011    

2. Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις 28-

12-2011 .

3. Στον ελληνικό τύπο ( ΗΧΩ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ  ) στις 28-12-2011 όπου και δημοσιεύθηκε 

στις   29 & 30-12-2011

Α.1.6 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού – Παροχή Διευκρινίσεων
Αντίγραφα της διακήρυξης δεν θα διατίθενται από το Γραφείο Προμηθειών / Νοσοκομείο Κ.Α.Τ.  Για 

διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες  και ώρες στα τηλέφωνα 

 213-2086333.

H διάθεση του ηλεκτρονικού αρχείου της Διακήρυξης θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www. 

kat-hosp.gr –  Προμήθειες &  στο   πρόγραμμα  ΔΙΑΥΓΕΙΑ δωρεάν. Στην  περίπτωση  αυτή  τυχόν 

διευκρινίσεις ή τροποποιήσεις, που θα προκύψουν θα δημοσιεύονται στον ίδιο δικτυακό τόπο και θα 

αποτελεί  ευθύνη  του  ενδιαφερόμενου  να  λάβει  γνώση  για  αυτές.  Η  αναζήτηση  των  διευκρινήσεων-

τροποποιήσεων θα γίνεται με βάση τον αριθμό της Διακήρυξης.

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές 

πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οχτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της 

προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ. 118/07, αυτές παρέχονται το 

αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που 

ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές 
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δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς 

ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15. παρ. 2 περ. α του παρόντος.

Σε  περίπτωση  σύντμησης  της  προθεσμίας  διενέργειας  του  διαγωνισμού  οι  ως  άνω  προθεσμίες 

μειώνονται στο ήμισυ.

Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται.

Θα αποσταλεί έγγραφη απάντηση σχετικά με όλες τις διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες 

που  θα  ζητηθούν  και  σε  όλους  τους  υποψηφίους  μέσω  fax,  αναφέροντας  το  θέμα τον  αριθμό  της 

Διακήρυξης) εντός του προαναφερθέντος διαστήματος και εφόσον έχουν παρασχεθεί έγκαιρα και έγκυρα 

στοιχεία  επικοινωνίας  (Fax/τηλ).  Η  αποστολή  της  έγγραφης  απάντησης  θα  πραγματοποιηθεί  το 

αργότερο μέχρι και έξι  (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία της υποβολής των προσφορών.

Οι  αιτήσεις  παροχής  διευκρινίσεων  θα  πρέπει  να  απευθύνονται  και  θα  κατατίθενται  στο  Γραφείο 

Προμηθειών  /του  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΤ  και  θα  ενημερώνεται  αμέσως  η  Επιτροπή  Διεξαγωγής  του 

Διαγωνισμού.

Α.1.7 Τόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών
Οι υποψήφιοι Προμηθευτές πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους (άσχετα με τον τρόπο αποστολής 

τους) στη Γραμματεία του Γ.Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α.Τ. προκειμένου να πρωτοκολληθούν, το αργότερο έως την 

προηγούμενη εργάσιμη ημέρα  της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι και την 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-2-2012 έως ώρα 13.00 μ.μ. το αργότερο και σύμφωνα με τα οριζόμενα  στο άρθρο 

11 παρ.4 του Π.Δ 118/2007.

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά 

επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

Α.1.8 Τόπος και χρόνος διενέργειας Διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο, Γρ. Προμηθειων του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Κ.Α.Τ την  ΔΕΥΤΕΡΑ 
20-2-2012 ώρα 10.00 π.μ.

Α.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Α2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις / κοινοπραξίες αυτών 

ή  συνεταιρισμοί  που  δραστηριοποιούνται  στο  αντικείμενο  της  υπό  ανάθεσης  προμήθειας,  που 

λειτουργούν  νόμιμα  στην  Ελλάδα  ή  σε  άλλο  κράτος  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (ΕΕ)  ή  του 

Ευρωπαϊκού  Οικονομικού  Χώρου  (ΕΟΧ)  ή  σε  τρίτες  χώρες  που  έχουν  υπογράψει  τη  Συμφωνία 

Δημοσίων  Συμβάσεων  του  Παγκόσμιου  Οργανισμού  Εμπορίου,  η  οποία  κυρώθηκε  με  το  νόμο 

2513/1997 και των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, σύμφωνα με το άρθρο 

5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρ. 4 Π.Δ. 60/2007) ή προερχόμενα από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει 

ευρωπαϊκές  συμφωνίες  με  την  Ε.Ε.  και  τα  οποία  πληρούν  τους  όρους  που  καθορίζονται  στη 

συνέχεια της παρούσας, αρκεί να διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση για 

την προμήθεια του παρόντος διαγωνισμού και την απαραίτητη χρηματοοικονομική και τεχνική 

ικανότητα για την εκτέλεση της προμήθειας,
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Οι  ενώσεις  και  οι  κοινοπραξίες  δεν  υποχρεούνται να  λαμβάνουν  ορισμένη  νομική  μορφή 

προκειμένου  να  υποβάλλουν  προσφορά.  Η  επιλεγείσα  ένωση  ή  κοινοπραξία  είναι  δυνατόν  να 

υποχρεωθεί να περιληφθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η 

περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. (Άρθρο 39 του 

ΠΔ 60/2007).

Α.2.2 Αποκλεισμός Συμμετοχής
Δεν έχουν Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό:

• Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις Συμμετοχής

• Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου  Δικαιολογητικά Συμμετοχής

• Όσοι έχουν κηρυχθεί με τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του 

δημόσιου τομέα

• Όσοι  έχουν  τιμωρηθεί  με  αποκλεισμό  από  τους  διαγωνισμούς  προμηθειών  ή  υπηρεσιών  του 

δημόσιου τομέα

• Όσοι υποψήφιοι  Ανάδοχοι εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 43.1 του ΠΔ 

60/2007,  ήτοι  υπάρχει  εις  βάρος  τους  αμετάκλητη  καταδικαστική  απόφαση,  γνωστή  στην 

Αναθέτουσα Αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 

κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης 

Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου

γ)  απάτη,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  την  προστασία  των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

δ)  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες,  όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  1  της 

οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης 

του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες 

δραστηριότητες

ε)  για  κάποιο  από  τα  αδικήματα  της  υπεξαίρεσης,  απάτης,  εκβίασης,  πλαστογραφίας, 

ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας.

• Όσα  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  του  εξωτερικού  έχουν  υποστεί  αντίστοιχες  με  τις  παραπάνω 

κυρώσεις

• Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της 

παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της

• Όσα πρόσωπα,  μετέχουν  αυτόνομα  ή  σε  Ένωση ή  ως υπεργολάβοι  σε  περισσότερα του ενός 

σχήματα διαγωνιζόμενων.

Α.2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Οι συμμετέχοντες,  οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους στο φάκελο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα 
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κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο Π.Δ. 118/2007 και στο Π.Δ. 60/2007 και 

ειδικότερα:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1. Εγγυητική  Επιστολή  Συμμετοχής  κατά  το  υπόδειγμα  του  Παραρτήματος  Α,  εντός  του  κυρίως 

φακέλου, για  ποσό  που  αντιστοιχεί  σε  ποσοστό  5%  επί  της  συνολικής  προϋπολογισθείσας 

δαπάνης με ΦΠΑ.
2. Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 στις οποίες θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού 

ή διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο συμμετέχουν, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής και στις οποίες 

ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι: 
Α:

1. Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του   δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο 

πρόσωπό του από τους αναφερόμενους στο άρθρο 43 του Π.Δ 60/2007.

2. Μέχρι  και  την ημέρα υποβολής της  προσφοράς του   δεν τελεί  υπό πτώχευση,  εκκαθάριση, 

παύση  εργασιών,  αναγκαστική  διαχείριση,  πτωχευτικό  συμβιβασμό,  συνδιαλλαγή  (ή  σε 

περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / νομικών προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία) 

και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί  εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής  διαχείρισης,  πτωχευτικού  συμβιβασμού,  συνδιαλλαγής  (ή  σε  περίπτωση 

αλλοδαπών φυσικών / νομικών προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία).

3. Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του   είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις 

καταβολής εισφορών σε οργανισμούς κύριας και  επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης και  τις 

φορολογικές του υποχρεώσεις.

4. Είναι  κατά  την  ημέρα  υποβολής  της  προσφοράς εγγεγραμμένος  στο  οικείο  Επιμελητήριο 

αναγράφοντας και το ειδικό επάγγελμά του (τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν 

ότι είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμες επαγγελματικές 

οργανώσεις της χώρας εγκατάστασης τους και το ειδικό επάγγελμα τους).

5. Εφόσον πρόκειται   για συνεταιρισμό, ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

6. O/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι του υποψηφίου αναδόχου (σημ.: εφόσον πρόκειται για Ο.Ε. και 

Ε.Ε. οι ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές αυτών, εφόσον πρόκειται για Ε.Π.Ε. οι διαχειριστές 

αυτής, εφόσον πρόκειται για Α.Ε., ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, οι νόμιμοι 

εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου), καθώς και στην περίπτωση που ο υποψήφιος 

Ανάδοχος είναι φυσικό πρόσωπο δηλώνει ότι  μέχρι και την ημέρα υποβολής της Προσφοράς 

τους : 

- i.  Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 

αδικήματα  της  παραγράφου  1  του  άρθρου  43  του  ΠΔ60/2007,  ήτοι:  Α)  συμμετοχή  σε 

εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 

της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου Β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 

της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της 
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κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, Γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 

της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων, Δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από 

το  άρθρο  1  της  οδηγίας  91/308/ΕΟΚ του  Συμβουλίου,  της  10ης  Ιουνίου  1991,  για  την 

πρόληψη  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  την  νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

ii.  Δεν  έχουν  καταδικασθεί  με  αμετάκλητη  απόφαση για  κάποιο  από  τα  αδικήματα  της 

υπεξαίρεσης,  της  απάτης,  της  εκβίασης,  της  πλαστογραφίας,  της  ψευδορκίας,  της 

δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

Β:

Δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα

Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.

3. Δεν  έχει  τιμωρηθεί  με  αποκλεισμό  από  τους  διαγωνισμούς  προμηθειών  ή  υπηρεσιών  του 

δημόσιου τομέα.

Γ:
1. Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης της οποίας έλαβε 

γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της. 

2. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων 

της Αναθέτουσας Αρχής, ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισμού.

3. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

4. Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προμήθειας.

5. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.

6. Ρητή δήλωση του τηλεφωνικού αριθμού επικοινωνίας του συμμετέχοντος με το Νοσοκομείο και 

του fax που θα αποστέλλονται τα έγγραφα του Νοσοκομείου με τα οποία θα λαμβάνει γνώση 

των  διακριτών  κατά  τα  οριζόμενα   στο  Μέρος  Α.4  της  διακήρυξης  στάδια  διενέργειας 

διαγωνισμού και αξιολόγησης διαγωνισμού  καθώς και  κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

7. Αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  για  την  έγκαιρη  και  προσήκουσα  προσκόμιση  των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης  της παρ.2   του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 και σύμφωνα με τους 

όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 της παρ.2. εδάφιο β περίπτωση ΙΙ (στους ανοικτούς 

διαγωνισμούς)του Π.Δ. 118/07.
3. Τα Νομικά Πρόσωπα θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, και συγκεκριμένα:

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε:

1. ΦΕΚ σύστασης,

2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί  όλες οι 

μέχρι  σήμερα  τροποποιήσεις  αυτού  ή  επικυρωμένο  αντίγραφο  κωδικοποιημένου 

καταστατικού (εφόσον υπάρχει),

3. ΦΕΚ  στο  οποίο  έχει  δημοσιευτεί  το  πρακτικό  ΔΣ  ή  απόφαση  των  εταίρων  περί 
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εκπροσώπησης του νομικού προσώπου,

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται 

και  εξουσιοδότηση  (εφόσον  αυτό  προβλέπεται  από  το  καταστατικό  του  υποψηφίου 

αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή Προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο 

ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την Προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα 

του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο ως αντίκλητος,

5. Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  περί  τροποποιήσεων  του 

καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) 

μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής Προσφορών.

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε:

1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά,

2. Πιστοποιητικά  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  περί  των  τροποποιήσεων  του 

καταστατικού.

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με 

βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το 

σχετικό πιστοποιητικό.

Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει επιπλέον να καταθέσει:

1. Για κάθε  μέλος  της  Ένωσης  /  Κοινοπραξίας  όλα  τα  Δικαιολογητικά  Συμμετοχής , 

ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό 

νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός). 

2. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να 

προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους: 

− στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και 

− στο Διαγωνισμό

3. Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου:

− να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία,

− να αναγράφεται  και  να οριοθετείται  με  τη  μέγιστη δυνατή  σαφήνεια  το  μέρος του Έργου 

(φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας 

στο σύνολο της Προσφοράς, 

− να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της 

Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader),

− να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση του 

Έργου

− να ορίζεται (με συμβολαιογραφική πράξη, η οποία επίσης προσκομίζεται) κοινός εκπρόσωπος 

της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την 

εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 
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4. Τα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των νομικών προσώπων που προβλέπονται από τις 
διατάξεις του Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ Α΄ 66) όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις 
του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν. 3414/05 και υπό τις προϋποθέσεις που 
καθορίζονται στις εν λόγω διατάξεις. 

Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις εισηγμένες στα 
χρηματιστήρια κρατών – μελών της ΕΕ ή του ΟΟΣΑ εταιρείες.

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του 

προμηθευτή από τον διαγωνισμό.

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν 

εκδίδονται  ή  δεν  καλύπτουν  στο  σύνολό  τους  όλες  τις  πιο  πάνω περιπτώσεις,  πρέπει  επί  ποινή 
αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν 

προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή 

διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  οργανισμού  της  χώρας  του 

υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόμενο. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση 

θα  υποβληθεί  υποχρεωτικά  από  τον  υποψήφιο  Ανάδοχο  εντός  του  «Φακέλου  Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής».

Επίσης,  οι  συμμετέχοντες  θα  πρέπει  να  καταθέσουν  τα  εξής  έγγραφα εντός  του  φακέλου 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής στο Διαγωνισμό, προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητά τους, η 

επαγγελματική  αξιοπιστία  τους,  η  χρηματοπιστωτική  και  οικονομική  γενικότερα  κατάστασή  τους 

γενικότερα, καθώς και οι τεχνικές δυνατότητές τους:

1. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, 

με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής στοιχεία:

• Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης

• Εάν  έχει  επιβληθεί  στον  προμηθευτή  ή  στον  κατασκευαστή  του  προϊόντος η  ποινή  του 

αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με  αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα 

άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/07. Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο 

χρόνο είτε  για  τον  προμηθευτή  είτε  για  τον  κατασκευαστή  του  προϊόντος,  το  στοιχείο  τούτο 

λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα.

2. Βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης.

3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών τελευταίων ετών. 
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4. Υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και 

του  κύκλου  εργασιών  της  που  αφορά  ειδικότερα  το  υπό  προμήθεια  υλικό,  κατά  τις  τρεις 

προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. 

Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με το υπό προμήθεια 

υλικό,  κατά  χρονικό  διάστημα  που  δεν  επιτρέπει  την  έκδοση κατά  νόμο τριών ισολογισμών, 

υποβάλλει τους ισολογισμούς, εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν 

κατά το διάστημα αυτό.

5. Κατάλογο, στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων ετών, με 

μνεία για κάθε παράδοση:

• του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα

• της ημερομηνίας παράδοσης

• του ποσού παράδοσης.

Ο Πίνακας των κυριότερων έργων πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:
Α/Α ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

(τύπος & Ημ/νία)                 

6. Πιστοποιητικά  παραδόσεων  του  ως  άνω  καταλόγου:  Οι  παραδόσεις  αποδεικνύονται,  εάν  ο 

αποδέκτης είναι δημόσια αρχή, με πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την 

αρμόδια αρχή και  εάν ο αποδέκτης  είναι  ιδιωτικός  φορέας,  με τα αντίστοιχα παραστατικά ή, 

εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά, με υπεύθυνη 

δήλωση του αγοραστή και, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, του προμηθευτή.

7. Περιγραφή  του  τεχνικού  εξοπλισμού  της  επιχείρησης  και  των  μέτρων  που  λαμβάνει  ο 

προμηθευτής για την εξασφάλιση της ποιότητας.

8. Κατάσταση του τεχνικού προσωπικού της επιχείρησης, που θα ασχοληθεί κατά την παραγωγή 

του προς προμήθεια υλικού, κατά ειδικότητα, ανεξάρτητα από τη συμβατική σχέση τους με την 

επιχείρηση, ιδίως δε των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας.

9. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες Υπηρεσίες, 

αναγνωρισμένων ικανοτήτων, που να βεβαιώνουν την καταλληλότητα των υλικών (Πρωτότυπα ή 

νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα).

10. Πιστοποιητικό  εφαρμογής  συστήματος  ποιότητας  των  εταιρειών  εμπορίας  και  διακίνησης 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων κατά τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. Ε3/833 Υπουργική Απόφαση 

(ΦΕΚ 1329/Β/29-6-99). (Πρωτότυπο ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο).

Α.2.4 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται  να γίνει η κατακύρωση, 

εντός  αποκλειστικής  προθεσμίας  είκοσι  (20)  ημερών  (άρθρο  6,  παρ.  2,  Π.Δ.  118/2007)  από  την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο τα 

ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. 
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Ακολουθεί έγγραφη γνωστοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης προς όλους τους συμμετέχοντες με 

ταυτόχρονη  πρόσκληση  των  αναδειχθέντων  προμηθευτών  (εργοληπτών)  για  την  κατάθεση  των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του άρθρου 2 της διακήρυξης εντός ταχθείσης προθεσμίας τουλάχιστον 

είκοσι  (20)  ημερών,  κατά  τη  λήξη  της  οποίας  το  αρμόδιο  όργανο  παραλαβής,  αποσφράγισης  και 

αξιολόγησης  προσφορών θα  προβεί  σε  δημόσια  αποσφράγιση  των  υποβληθέντων  φακέλων  με  τα 

δικαιολογητικά  κατακύρωσης.  Τα  δικαιολογητικά  προσκομίζονται  σε  σφραγισμένο  φάκελο,  ο  οποίος 

παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών

Μέσα στο «Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης», θα πρέπει να συμπεριλάβει συμπληρωμένους τους 

παρακάτω πίνακες  κατά  περίπτωση (σύμφωνα με  τη  νομική  τους  μορφή),  λαμβάνοντας  υπόψη  τις 

ακόλουθες επεξηγήσεις / οδηγίες:

1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που 

θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά.

2. Στη  στήλη  «ΑΠΑΙΤΗΣΗ»  όπου  έχει  συμπληρωθεί  η  λέξη  «ΝΑΙ»,  σημαίνει  ότι  το  αντίστοιχο 

δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο.

3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη μορφή 

ΝΑΙ / ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι.

4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο κεφάλαιο ή 

ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» στο οποίο περιλαμβάνεται το απαιτούμενο 

δικαιολογητικό.

Οι Έλληνες Πολίτες

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1. Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  από  το  οποίο  να 

προκύπτει  ότι  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  δεν  έχει 

καταδικαστεί  για  αδίκημα  σχετικό  με  την  άσκηση  της 

επαγγελματικής  του  δραστηριότητας  για  κάποιο  από  τα 

αδικήματα  της  υπεξαίρεσης,  απάτης,  εκβίασης, 

πλαστογραφίας,  ψευδορκίας,  δωροδοκίας  και  δόλια 

χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο 

άρθρο  43  παράγρ.  1  του  Π.Δ.  60/2007  (ΦΕΚ  64/Α’/ 

16.03.2007)  περί  προσαρμογής  της  Ελληνικής 

Νομοθεσίας  στις  διατάξεις  της  Οδηγίας  2004/18/ΕΚ.  Το 

απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) 

μήνες  πριν  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της 

πρόσκλησης  υποβολής  των  δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

2. Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει  ότι  ο  υποψήφιος Ανάδοχος 

ΝΑΙ
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δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 

έχει  εκδοθεί  το  πολύ  έξι  (6)  μήνες  πριν  από  την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
3. Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει  ότι  ο  υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν  τελεί  υπό  διαδικασία  κήρυξης  σε  πτώχευση.  Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες  πριν  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της 

πρόσκλησης  υποβολής  των  δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

4. Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει  ότι  ο  υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν  τελεί  υπό αναγκαστική  διαχείριση.  Το πιστοποιητικό 

αυτό πρέπει  να έχει  εκδοθεί  το πολύ έξι  (6)  μήνες πριν 

από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της  πρόσκλησης 

υποβολής  των  δικαιολογητικών  Κατακύρωσης  του 

Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

5. Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει  ότι  ο  υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. 

Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 

(6)  μήνες  πριν  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της 

πρόσκλησης  υποβολής  των  δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

6. Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει  ότι  ο  υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 

να  έχει  εκδοθεί  το  πολύ  έξι  (6)  μήνες  πριν  από  την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

7. Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει  ότι  ο  υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν  τελεί  υπό  διαδικασία  θέσης  σε  συνδιαλλαγή.  Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

ΝΑΙ
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μήνες  πριν  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της 

πρόσκλησης  υποβολής  των  δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
8. Πιστοποιητικό  της  αρμόδιας  αρχής  από  το  οποίο  να 

προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου 

Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού  Μητρώου  και  το  ειδικό 

επάγγελμα του,  από το  οποίο  να προκύπτει  η  εγγραφή 

του,  κατά  την  ημέρα  υποβολής  της  Προσφοράς  και  ότι 

εξακολουθεί  να  παραμένει  εγγεγραμμένος  μέχρι  την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

ΝΑΙ

9. Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.  1599/1986,  στην  οποία  ο 

υποψήφιος  Ανάδοχος  θα  δηλώνει  όλους  τους 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει 

να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν 

προσωπικό. 

ΝΑΙ

10. Πιστοποιητικά  όλων  των  οργανισμών  κοινωνικής 

ασφάλισης  που  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  δηλώνει  στην 

Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από 

τα οποία να προκύπτει  ότι  ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 

ενήμερος  ως  προς  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης 

έκδοσης  μετά  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της 

πρόσκλησης  υποβολής  των  δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ

11. Πιστοποιητικό  αρμόδιας  αρχής,  από  το  οποίο  να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως 

προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης μετά την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

12. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον 

που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης
ΝΑΙ 1

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται  ή δεν καλύπτουν στο 

σύνολό τους  όλες τις  πιο πάνω περιπτώσεις,  πρέπει  επί  ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με 

Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα 

βεβαιώνεται  ότι  ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται  στην αντίστοιχη κατάσταση.  Η Ένορκη αυτή 

1 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπου. 
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Βεβαίωση θα υποβληθεί  υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να 
κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».

Οι Αλλοδαποί Πολίτες

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1. Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  από  το  οποίο  να 

προκύπτει  ότι  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  δεν  έχει 

καταδικαστεί  για  αδίκημα  σχετικό  με  την  άσκηση  της 

επαγγελματικής  του  δραστηριότητας  για  κάποιο  από  τα 

αδικήματα  της  υπεξαίρεσης,  απάτης,  εκβίασης, 

πλαστογραφίας,  ψευδορκίας,  δωροδοκίας  και  δόλια 

χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο 

άρθρο  43  παράγρ.  1  του  Π.Δ.  60/2007  (ΦΕΚ  64/Α’/ 

16.03.2007)  περί  προσαρμογής  της  Ελληνικής 

Νομοθεσίας  στις  διατάξεις  της  Οδηγίας  2004/18/ΕΚ.  Το 

απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) 

μήνες  πριν  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της 

πρόσκλησης  υποβολής  των  δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

2. Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει  ότι  ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 

έχει  εκδοθεί  το  πολύ  έξι  (6)  μήνες  πριν  από  την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

3. Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει  ότι  ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν  τελεί  υπό  διαδικασία  κήρυξης  σε  πτώχευση.  Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες  πριν  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της 

πρόσκλησης  υποβολής  των  δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

4. Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει  ότι  ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν  τελεί  υπό  αναγκαστική  διαχείριση  ή  ανάλογη 

κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

ΝΑΙ
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μήνες  πριν  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της 

πρόσκλησης  υποβολής  των  δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
5. Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει  ότι  ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση 

ή  ανάλογη  κατάσταση που  προβλέπεται  στο  δίκαιο  της 

χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 

το  πολύ  έξι  (6)  μήνες  πριν  από  την  ημερομηνία 

κοινοποίησης  της  πρόσκλησης  υποβολής  των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ

6. Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει  ότι  ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 

να  έχει  εκδοθεί  το  πολύ  έξι  (6)  μήνες  πριν  από  την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

7. Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει  ότι  ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν  τελεί  υπό  διαδικασία  θέσης  σε  συνδιαλλαγή.  Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες  πριν  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της 

πρόσκλησης  υποβολής  των  δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

8. Πιστοποιητικό  της  αρμόδιας  αρχής  ή  ισοδύναμο 

πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου 

Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού  Μητρώου  και  το  ειδικό 

επάγγελμα του,  από το  οποίο  να προκύπτει  η  εγγραφή 

του,  κατά  την  ημέρα  υποβολής  της  Προσφοράς  και  ότι 

εξακολουθεί  να  παραμένει  εγγεγραμμένος  μέχρι  την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης

ΝΑΙ

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.  1599/1986 ή ένορκη δήλωση 

ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή,  αν στη 

χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη 

δήλωση,  υπεύθυνη  δήλωση  ενώπιον  δικαστικής  ή 

διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου 

ΝΑΙ

Σελίδα 21 από 74



Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

επαγγελματικού  οργανισμού,  στην  οποία  ο  υποψήφιος 

Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές 

για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 
10. Πιστοποιητικά  όλων  των  οργανισμών  κοινωνικής 

ασφάλισης  που  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  δηλώνει  στην 

Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από 

τα οποία να προκύπτει  ότι  ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 

ενήμερος  ως  προς  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης 

έκδοσης  μετά   την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της 

πρόσκλησης  υποβολής  των  δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ

11. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει 

ότι  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  είναι  ενήμερος  ως προς τις 

φορολογικές  υποχρεώσεις  του  έκδοσης  μετά  την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

12. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον 

που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.
ΝΑΙ 2

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν 

εκδίδονται  ή  δεν  καλύπτουν  στο  σύνολό  τους  όλες  τις  πιο  πάνω  περιπτώσεις,  πρέπει  επί  ποινή 

αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν 

προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή 

διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου 

Αναδόχου  στην  οποία  θα  βεβαιώνεται  ότι  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  δεν  βρίσκεται  στην  αντίστοιχη 

κατάσταση.  Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο 
στον οποίο  πρόκειται  να  κατακυρωθεί  ο  Διαγωνισμός  εντός  του «Φακέλου Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης».

2 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπου.
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Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα
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1. Απόσπασμα ποινικού  μητρώου  από  το  οποίο  να 

προκύπτει ότι α) ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. 

και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και Διευθύνων 

Σύμβουλος  Α.Ε.  δ)  οι  νόμιμοι  εκπρόσωποι  κάθε  άλλου 

νομικού προσώπου δεν  έχουν καταδικαστεί  για  αδίκημα 

σχετικό  με  την  άσκηση  της  επαγγελματικής  τους 

δραστηριότητας  για  κάποιο  από  τα  αδικήματα  της 

υπεξαίρεσης,  απάτης,  εκβίασης,  πλαστογραφίας, 

ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για τα 

αδικήματα  που  προβλέπονται  στο  άρθρο 43 παράγρ.  1 

του  Π.Δ.  60/2007  (ΦΕΚ  64/Α’/  16.03.2007)  περί 

προσαρμογής  της  Ελληνικής  Νομοθεσίας  στις  διατάξεις 

της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να 

έχει  εκδοθεί  το  πολύ  τρεις  (3)  μήνες  πριν  από  την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

2. Εφόσον  από  την  προσκόμιση  των  νομιμοποιητικών 

εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει 

υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται  να  προσκομίσει  με  τα  δικαιολογητικά 

κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση 

καταστατικού).

ΝΑΙ

3. Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει  ότι  ο υποψήφιος  Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 

έχει  εκδοθεί  το  πολύ  έξι  (6)  μήνες  πριν  από  την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

ΝΑΙ
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δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

4. Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει  ότι  ο υποψήφιος  Ανάδοχος 

δεν  τελεί  υπό  διαδικασία  κήρυξης  σε  πτώχευση.  Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες  πριν  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της 

πρόσκλησης  υποβολής  των  δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

5. Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει  ότι  ο υποψήφιος  Ανάδοχος 

δεν  τελεί  υπό αναγκαστική  διαχείριση.  Το πιστοποιητικό 

αυτό πρέπει  να έχει  εκδοθεί  το πολύ έξι  (6)  μήνες πριν 

από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της  πρόσκλησης 

υποβολής  των  δικαιολογητικών  Κατακύρωσης  του 

Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

6. Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει  ότι  ο υποψήφιος  Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. 

Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 

(6)  μήνες  πριν  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της 

πρόσκλησης  υποβολής  των  δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

7. Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει  ότι  ο υποψήφιος  Ανάδοχος 

δεν  βρίσκεται  σε  εκκαθάριση.  Το  πιστοποιητικό  αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

8. Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει  ότι  ο υποψήφιος  Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 

να  έχει  εκδοθεί  το  πολύ  έξι  (6)  μήνες  πριν  από  την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

9. Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει  ότι  ο υποψήφιος  Ανάδοχος 

δεν  τελεί  υπό  διαδικασία  θέσης  σε  συνδιαλλαγή.  Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

ΝΑΙ
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μήνες  πριν  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της 

πρόσκλησης  υποβολής  των  δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
10. Πιστοποιητικό  της  αρμόδιας  αρχής  από  το  οποίο  να 

προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου 

Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού  Μητρώου  και  το  ειδικό 

επάγγελμα του,  από το  οποίο  να προκύπτει  η  εγγραφή 

του,  κατά  την  ημέρα  υποβολής  της  προσφοράς  και  ότι 

εξακολουθεί  να  παραμένει  εγγεγραμμένος  μέχρι  την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης

ΝΑΙ

11. Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.  1599/1986,  στην  οποία  ο 

νόμιμος  εκπρόσωπος  του  υποψήφιου  Αναδόχου  θα 

δηλώνει  όλους  τους  οργανισμούς κοινωνικής  ασφάλισης 

στους  οποίους  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  οφείλει  να 

καταβάλει  εισφορές  για  το  απασχολούμενο  από  αυτόν 

προσωπικό.

ΝΑΙ

12. Πιστοποιητικά  όλων  των  οργανισμών  κοινωνικής 

ασφάλισης  που  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  δηλώνει  στην 

Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από 

τα οποία να προκύπτει  ότι  ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 

ενήμερος  ως  προς  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης 

έκδοσης  μετά   την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της 

πρόσκλησης  υποβολής  των  δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

13. Πιστοποιητικό  αρμόδιας  αρχής,  από  το  οποίο  να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως 

προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης μετά  την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

14. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον 

που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.
ΝΑΙ

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται  ή δεν καλύπτουν στο 

σύνολό τους  όλες τις  πιο πάνω περιπτώσεις,  πρέπει  επί  ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με 

Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα 

βεβαιώνεται  ότι  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  δεν  βρίσκεται  στην  αντίστοιχη  κατάσταση.  Η  Ένορκη  αυτή 

Βεβαίωση  θα  υποβληθεί  υποχρεωτικά  από  τον  υποψήφιο  Ανάδοχο  στον  οποίο  πρόκειται  να 

κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».
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Οι συνεταιρισμοί
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1. Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  από  το  οποίο  να 

προκύπτει  ότι  οι  νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές δεν 

έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής  του  δραστηριότητας  για  κάποιο  από  τα 

αδικήματα  της  υπεξαίρεσης,  απάτης,  εκβίασης, 

πλαστογραφίας,  ψευδορκίας,  δωροδοκίας  και  δόλια 

χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο 

άρθρο  43  παράγρ.  1  του  Π.Δ.  60/2007  (ΦΕΚ  64/Α’/ 

16.03.2007)  περί  προσαρμογής  της  Ελληνικής 

Νομοθεσίας  στις  διατάξεις  της  Οδηγίας  2004/18/ΕΚ.  Το 

απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) 

μήνες  πριν  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της 

πρόσκλησης  υποβολής  των  δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

2. Εφόσον  από  την  προσκόμιση  των  νομιμοποιητικών 

εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει 

υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται  να  προσκομίσει  με  τα  δικαιολογητικά 

κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση 

καταστατικού).

ΝΑΙ

3. Βεβαίωση  της  εποπτεύουσας  αρχής,  ότι  ο  υποψήφιος 

Ανάδοχος λειτουργεί νόμιμα. 
ΝΑΙ

4. Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει  ότι  ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 

έχει  εκδοθεί  το  πολύ  έξι  (6)  μήνες  πριν  από  την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

5. Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει  ότι  ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν  τελεί  υπό  διαδικασία  κήρυξης  σε  πτώχευση.  Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες  πριν  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της 

πρόσκλησης  υποβολής  των  δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

6. Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει  ότι  ο υποψήφιος Ανάδοχος 

ΝΑΙ
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δεν  τελεί  υπό αναγκαστική  διαχείριση.  Το πιστοποιητικό 

αυτό πρέπει  να έχει  εκδοθεί  το πολύ έξι  (6)  μήνες πριν 

από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της  πρόσκλησης 

υποβολής  των  δικαιολογητικών  Κατακύρωσης  του 

Διαγωνισμού.
7. Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει  ότι  ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. 

Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 

(6)  μήνες  πριν  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της 

πρόσκλησης  υποβολής  των  δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

8. Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει  ότι  ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν  βρίσκεται  σε  εκκαθάριση.  Το  πιστοποιητικό  αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ

9. Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει  ότι  ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 

να  έχει  εκδοθεί  το  πολύ  έξι  (6)  μήνες  πριν  από  την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

10. Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει  ότι  ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν  τελεί  υπό  διαδικασία  θέσης  σε  συνδιαλλαγή.  Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες  πριν  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της 

πρόσκλησης  υποβολής  των  δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

11. Πιστοποιητικό  της  αρμόδιας  αρχής  ή  ισοδύναμο 

πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου 

Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού  Μητρώου  και  το  ειδικό 

ΝΑΙ
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

επάγγελμα του,  από το  οποίο  να προκύπτει  η  εγγραφή 

του,  κατά  την  ημέρα  υποβολής  της  Προσφοράς  και  ότι 

εξακολουθεί  να  παραμένει  εγγεγραμμένος  μέχρι  την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
12. Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.  1599/1986,  στην  οποία  ο 

νόμιμος  εκπρόσωπος  του  υποψήφιου  Αναδόχου  θα 

δηλώνει  όλους  τους  οργανισμούς κοινωνικής  ασφάλισης 

στους  οποίους  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  οφείλει  να 

καταβάλει  εισφορές  για  το  απασχολούμενο  από  αυτόν 

προσωπικό. 

ΝΑΙ

13. Πιστοποιητικά  όλων  των  οργανισμών  κοινωνικής 

ασφάλισης  που  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  δηλώνει  στην 

Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από 

τα οποία να προκύπτει  ότι  ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 

ενήμερος  ως  προς  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης 

έκδοσης  μετά  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της 

πρόσκλησης  υποβολής  των  δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

14. Πιστοποιητικό  αρμόδιας  αρχής,  από  το  οποίο  να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως 

προς  τις  φορολογικές  υποχρεώσεις  του  κατά  την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού

NAI

15. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον 

που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης. 
ΝΑΙ 3

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται  ή δεν καλύπτουν στο 

σύνολό τους  όλες τις  πιο πάνω περιπτώσεις,  πρέπει  επί  ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με 

Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα 

βεβαιώνεται  ότι  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  δεν  βρίσκεται  στην  αντίστοιχη  κατάσταση.  Η  Ένορκη  αυτή 

Βεβαίωση  θα  υποβληθεί  υποχρεωτικά  από  τον  υποψήφιο  Ανάδοχο  στον  οποίο  πρόκειται  να 

κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».

Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1. Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  ή  ελλείψει  αυτού, ΝΑΙ

3 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης  μέσω Αντιπροσώπου που 
δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ισοδυνάμου  εγγράφου  που  εκδίδεται  από  την  αρμόδια 

δικαστική  ή  διοικητική  αρχή  της  χώρας  καταγωγής  ή 

προέλευσης  του  προσώπου  αυτού  από  το  οποίο  να 

προκύπτει  ότι  οι  νόμιμοι  εκπρόσωποι  ή  διαχειριστές  του 

νομικού  αυτού  προσώπου  δεν  έχουν  καταδικασθεί  για 

αδίκημα  σχετικό  με  την  άσκηση της  επαγγελματικής  του 

δραστηριότητας  για  κάποιο  από  τα  αδικήματα  της 

υπεξαίρεσης,  απάτης,  εκβίασης,  πλαστογραφίας, 

ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για τα 

αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του 

Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής 

της  Ελληνικής  Νομοθεσίας  στις  διατάξεις  της  Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να 

έχει  εκδοθεί  το  πολύ  τρεις  (3)  μήνες  πριν  από  την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
2. Εφόσον  από  την  προσκόμιση  των  νομιμοποιητικών 

εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει 

υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται  να  προσκομίσει  με  τα  δικαιολογητικά 

κατακύρωσης και  τα  σχετικά έγγραφα (λ.χ.  τροποποίηση 

καταστατικού).

ΝΑΙ

3. Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

τελεί  υπό  πτώχευση  ή  ανάλογη  κατάσταση  που 

προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 

την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 

των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

4. Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

τελεί  υπό  διαδικασία  κήρυξης  σε  πτώχευση  ή  ανάλογη 

κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες  πριν  από  την  κοινοποίηση  της  πρόσκλησης 

υποβολής  των  δικαιολογητικών  Κατακύρωσης  του 

Διαγωνισμού.

ΝΑΙ
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

5. Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

τελεί  υπό  αναγκαστική  διαχείριση  ή  ανάλογη  κατάσταση 

που  προβλέπεται  στο  δίκαιο  της  χώρας  του.  Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες  πριν  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 

του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

6. Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

τελεί  υπό διαδικασία  θέσης σε αναγκαστική  διαχείριση ή 

ανάλογη  κατάσταση  που  προβλέπεται  στο  δίκαιο  της 

χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 

το  πολύ  έξι  (6)  μήνες  πριν  από  την  ημερομηνία 

κοινοποίησης  της  πρόσκλησης  υποβολής  των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

7. Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

βρίσκεται  σε  εκκαθάριση  ή  ανάλογη  κατάσταση  που 

προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 

την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 

των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

8. Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

τελεί υπό συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης  της  πρόσκλησης  υποβολής  των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

9. Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

τελεί  υπό  διαδικασία  θέσης  σε  συνδιαλλαγή.  Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες  πριν  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 

του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

10. Πιστοποιητικό  της  αρμόδιας  αρχής  ή  ισοδύναμο 

πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να 

ΝΑΙ
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προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου 

Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού  Μητρώου  και  το  ειδικό 

επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, 

κατά  την  ημέρα  υποβολής  της  Προσφοράς  και  ότι 

εξακολουθεί  να  παραμένει  εγγεγραμμένος  μέχρι  την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
11. Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.  1599/1986  ή  ένορκη  δήλωση 

ενώπιον  αρμόδιας  αρχής ή  συμβολαιογράφου  ή,  αν  στη 

χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη 

δήλωση,  υπεύθυνη  δήλωση  ενώπιον  δικαστικής  ή 

διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου 

επαγγελματικού  οργανισμού,  στην  οποία  ο  νόμιμος 

εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους 

τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο 

υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 

απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

ΝΑΙ

12.

Πιστοποιητικά  όλων  των  οργανισμών  κοινωνικής 

ασφάλισης  που  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  δηλώνει  στην 

Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από 

τα οποία να προκύπτει  ότι  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος είναι 

ενήμερος  ως  προς  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης 

έκδοσης  μετά  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

13.

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  είναι  ενήμερος  ως  προς  τις 

φορολογικές  υποχρεώσεις  του  έκδοσης  μετά  την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

14.
Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον 

που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης. 
ΝΑΙ

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν 

εκδίδονται  ή  δεν  καλύπτουν  στο  σύνολό  τους  όλες  τις  πιο  πάνω  περιπτώσεις,  πρέπει  επί  ποινή 

αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν 

προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή 

διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου 

Αναδόχου  στην  οποία  θα  βεβαιώνεται  ότι  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  δεν  βρίσκεται  στην  αντίστοιχη 
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κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον 

οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».

Οι ενώσεις-κοινοπραξίες

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1. Για  κάθε  Μέλος  της  Ένωσης  /  Κοινοπραξίας  πρέπει  να 

κατατεθούν  όλα  τα  Δικαιολογητικά  Κατακύρωσης, 

ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό 

πρόσωπο,  ημεδαπό/  αλλοδαπό  νομικό  πρόσωπο, 

συνεταιρισμός).

ΝΑΙ

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών  συνιστά λόγο αποκλεισμού του 

προσφέροντα από τον διαγωνισμό.

Α.2.5 Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινήσεις

Υποχρεώσεις σχετικά με υποβολή Δικαιολογητικών Συμμετοχής / Κατακύρωσης
1. Δικαιολογητικά  που  εκδίδονται  σε  γλώσσα  άλλη,  εκτός  της  Ελληνικής,  θα  συνοδεύονται 

υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

2. Οι  Υπεύθυνες  Δηλώσεις  που  αναφέρονται  στην  παρούσα,  θα  προσκομίζονται  με  νόμιμα 

θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής. 
Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά με Ένωση/ Κοινοπραξία

1. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα 

και  εις  ολόκληρον.  Σε  περίπτωση  κατακύρωσης  του  Έργου  στην  Ένωση/  Κοινοπραξία,  η 

ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης.

2. Η κοινή  Προσφορά υπογράφεται  υποχρεωτικά,  είτε  από όλα τα  μέλη  της  ένωσης,  είτε  από 

εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.

3. Σε  περίπτωση  που  εξαιτίας  ανικανότητας  για  οποιοδήποτε  λόγο,  Μέλος  της  Ένωσης/ 

Κοινοπραξίας  δεν  μπορεί  να  ανταποκριθεί  στις  υποχρεώσεις  του  ως  μέλους  της  Ένωσης/ 

Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να 

εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η Σύμβαση εξακολουθεί 

να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και όρους. 

Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα Μέλη θα εξετασθεί 

από  την  Αναθέτουσα  Αρχή η  οποία  και  θα  αποφασίσει  σχετικά.  Εάν  η  Αναθέτουσα  Αρχή 

αποφασίσει  ότι  τα  εναπομείναντα  Μέλη  δεν  επαρκούν  να  εκπληρώσουν  τους  όρους  της 

Σύμβασης  τότε  αυτά  οφείλουν  να  ορίσουν  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ  με  προσόντα  αντίστοιχα  του 

Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. Ο ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, 

πρέπει να εγκριθεί με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα 

οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
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Α.2.6 Εγγύηση Συμμετοχής
Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται 

από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 
5% του προϋπολογισμού του Έργου (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ).

Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής  Συμμετοχής  είναι  πενήντα  χιλιάδες Ευρώ, 
(€ 50.000,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

1. Οι  Εγγυητικές  Επιστολές  Συμμετοχής  εκδίδονται  από αναγνωρισμένο  τραπεζικό  ή  πιστωτικό 

ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της 

ΕΕ και του ΕΟΧ, και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών-μελών αυτό το δικαίωμα. Οι 

εγγυήσεις μπορούν επίσης να προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί 

νόμιμα  σε  χώρα-μέρος  διμερούς  ή  πολυμερούς  συμφωνίας  με  την  ΕΕ  ή  χώρα  που  έχει 

υπογράψει και κυρώσει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις και έχει το σχετικό δικαίωμα 

έκδοσης εγγυήσεων.

2. Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω 

εκτός της Ελλάδας,  θα συνοδεύονται  υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική 

γλώσσα.

3. Οι  Εγγυητικές  Επιστολές  Συμμετοχής  θα  πρέπει  να  είναι  συμπληρωμένες  σύμφωνα  με  το 

υπόδειγμα.

4. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά 

τον χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς και επιστρέφεται στον Ανάδοχο του Διαγωνισμού με την 

κατάθεση από αυτόν της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5)  ημέρες από την 

υπογραφή  της  σύμβασης.  Οι  εγγυήσεις  των  λοιπών  προμηθευτών  που  έλαβαν  μέρος  στον 

διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία οριστικής ανακοίνωσης 

της κατακύρωσης ή ανάθεσης.

5. Στην περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας η Εγγύηση Συμμετοχής περιλαμβάνει και όρο ότι αυτή 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας.

Α.3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Α.3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών
Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους 

όρους της παρούσας Διακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή 

της  Προσφοράς  και  η  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  έχουν  εγκριθεί  από  το  αρμόδιο  όργανο  του 

συμμετέχοντος νομικού προσώπου. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους (άσχετα με τον 

τρόπο αποστολής τους) στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, στη Γραμματεία του  Γ.Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α.Τ., 

προκειμένου να πρωτοκολληθούν, το αργότερο έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα  της ημερομηνίας 

διενέργειας του διαγωνισμού.
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Προσφορές που πρωτοκολλούνται μετά την ορισμένη κατά το άρθρο Α.1.8 της παρούσας Διακήρυξης 

ημερομηνία  και  ώρα  δεν  λαμβάνονται  υπόψη.  Η  ημερομηνία  αυτή  αποδεικνύεται  μόνο  από  το 

πρωτόκολλο εισερχομένων της Αναθέτουσας αρχής όπου γίνεται και χρονοσήμανση.

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι Προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την 

απαραίτητη  όμως  προϋπόθεση  ότι  θα  περιέρχονται  στην  Αναθέτουσα  Αρχή  μέχρι  την  καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα υποβολής τους.

Δε θα ληφθούν υπόψη Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και 

ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα.

Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς ή για το 

περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.

Προσφορές  που περιέρχονται  στην  Υπηρεσία  με  οποιοδήποτε  τρόπο,  πριν  από την  διενέργεια  του 

διαγωνισμού,  δεν  αποσφραγίζονται  αλλά  παραδίδονται  στα  αρμόδια  όργανα  αποσφράγισης  των 

προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται 

από τη διακήρυξη.

Α.3.2 Περιεχόμενο Προσφορών
Οι  Προσφορές  συντάσσονται  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  παρούσας  Διακήρυξης.  Οι  Προσφορές 

κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται 

στην παρούσα Διακήρυξη.

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, 

δηλαδή:

Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής»,  ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα 

απαραίτητα δικαιολογητικά . Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ταξινομημένα μέσα στον Φάκελο με τη 

σειρά που ζητούνται.
Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς»,  ο  οποίος περιέχει  τα  στοιχεία  της  Τεχνικής Προσφοράς του 

υποψήφιου Αναδόχου.
Γ. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς»,  ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς 

του υποψήφιου Αναδόχου .
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης δεν υποβάλλονται  κατά τη φάση υποβολής των 
Προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων.
Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής:

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

- ένα (1) πρωτότυπο 

- ένα (1) αντίγραφο 

που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής.
Τεχνική Προσφορά: 

- ένα (1) πρωτότυπο,

- ένα (1) αντίγραφο,

Οικονομική Προσφορά: 
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- ένα (1) πρωτότυπο,

- ένα (1) αντίγραφο,

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη: 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ»

AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :  

Όλοι οι επιμέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο του Διαγωνισμού και τον 

τίτλο του φακέλου.

Σε  περίπτωση Ένωσης/  Κοινοπραξίας πρέπει  να  αναγράφονται  η πλήρης επωνυμία  και  διεύθυνση, 

καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών 

της.

Όλα τα έγγραφα και  τα στοιχεία του διαγωνισμού και όλα τα έγγραφα και  τα στοιχεία του Φακέλου 

προσφοράς  θα  πρέπει  να  είναι  συνταγμένα  ή  επίσημα  μεταφρασμένα  στην  Ελληνική  γλώσσα,  με 

εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην 

Ελληνική και που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν και τα συνημμένα στην 

τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.

Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται 

ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να μονογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Το περιεχόμενο του 

πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα και τα ηλεκτρονικά αντίγραφα, σε περίπτωση 

ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο.

Για την εύκολη σύγκριση των Προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των 

όρων της Διακήρυξης.

Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν επιτρέπονται ασαφείς 

απαντήσεις της μορφής «ελήφθη υπόψη», «συμφωνούμε και αποδεχόμεθα», κλπ.

Οι Προσφορές πρέπει να είναι  δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει  να φέρουν ξυσίματα,  σβησίματα, 

διαγραφές,  προσθήκες  κλπ.  Εάν υπάρχει  στην  Προσφορά  οποιαδήποτε  διόρθωση,  πρέπει  να  είναι 

καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Όλες οι  διορθώσεις θα πρέπει  να 
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αναφέρονται  ανακεφαλαιωτικά στην  αρχή της  Προσφοράς.  Η αρμόδια  Επιτροπή προσυπογράφει  το 

ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να 

αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της ημερομηνίας αποσφράγισης.

Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες (abbreviations), 

για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε 

συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους.

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι απολύτως ενήμερος 

από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, των πηγών προέλευσης των πάσης 

φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κλπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο 

φάκελο Διαγωνισμού. 

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής 

εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Διακήρυξης ή της Προσφοράς. 

Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή και λαμβάνονται υπόψη μόνο 

εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων 

είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.

Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο που 

θα ορίζει η αρμόδια Επιτροπή.

Α.3.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα υποβάλει κάθε υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει 

να περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά του υποψήφιου Αναδόχου 

ως προς τις τυπικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές απαιτήσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό και τα 

οποία προσδιορίζονται στις παραγράφους:

• Α.2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής,

• Α.2.6 Εγγύηση Συμμετοχής.

Α.3.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά»
Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει  τις 

παρακάτω αναφερόμενες πληροφορίες, δηλώσεις ή πιστοποιητικά, με την ίδια σειρά και αρίθμηση:

Α) Προσφερόμενα είδη και Τεχνικά χαρακτηριστικά

Β) Συμπληρωμένους τους Πίνακες Συμμόρφωσης

Γ) Συμπληρωμένους τους πίνακες της οικονομικής προσφοράς χωρίς τιμές

Α) Προσφερόμενα είδη και Τεχνικά χαρακτηριστικά

Η ενότητα Προσφερόμενα είδη και υπηρεσίες πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή των προσφερομένων 

ειδών, τις τεχνικές προδιαγραφές του καθώς επίσης και τις παρεχόμενες από τον υποψήφιο υπηρεσίες. 
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Η τεχνική προσφορά πρέπει επίσης να περιλαμβάνει  υλικό τεκμηρίωσης για τα προσφερόμενα είδη, 

όπως εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια κλπ, από τα οποία θα προκύπτει  η κάλυψη των απαιτήσεων της 

διακήρυξης. Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνονται και οι δηλώσεις που προβλέπονται από 

το άρθρο 18, παρ. 1, 2 και 3 του Π.Δ. 118/07:

(α) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει με 

θεώρηση γνησίου υπογραφής,  όπου να δηλώνεται  η χώρα καταγωγής του τελικού προσφερόμενου 

είδους.

(β) Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά 

του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον 

τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.

(γ) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική 

μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το 

προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. 

Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους (εννοείται οι 

προσφέροντες)  προς την αναθέτουσα αρχή, ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την 

επιχείρηση στην οποία ανήκει  ή  η οποία εκμεταλλεύεται  ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του 

τελικού προϊόντος καθώς και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί 

τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ 

του  οποίου  έγινε  η  αποδοχή. Προσφορά  στην  οποία  δεν  θα  υπάρχει  η  ανωτέρω  δήλωση  θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Εάν διαπιστωθεί  από την  Υπηρεσία  ανυπαρξία της  επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε  με  την 

προσφορά,  κατά  την  ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού,  η  προσφορά  απορρίπτεται.  Στην 

περίπτωση αυτή στον προσφέροντα επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί 

τον  ενδιαφερόμενο  για  παροχή  εξηγήσεων,  και  μετά  από  αιτιολογημένη  εισήγηση  του  φορέα  που 

διενεργεί το διαγωνισμό, ποινή προσωρινού αποκλεισμού τριών (3) μηνών έως και τριών (3) ετών ή 

οριστικού  αποκλεισμού  από  το  σύνολο  των  προμηθειών  των  φορέων  που  εμπίπτουν  στο  πεδίο 

εφαρμογής του ν. 2286/1995. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στην επιχειρηματική 

μονάδα που δηλώνεται για την κατασκευή του τελικού προϊόντος έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από 

τους διαγωνισμούς των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2286/1995, η οποία ισχύει  

κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Πριν και  μετά τη σύναψη της σύμβασης,  κατ’  αρχήν,  δεν επιτρέπεται  η αλλαγή της επιχειρηματικής 

μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Κατ’ εξαίρεση, 

πριν τη σύναψη της σύμβασης μπορεί  να εγκριθεί  η  ανωτέρω αλλαγή μόνο λόγω ανωτέρας βίας ή 

διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για οποιονδήποτε λόγο ενώ, μετά την σύναψη της 

σύμβασης, μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή, μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή. Σε 
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κάθε  περίπτωση,  απαιτείται  απόφαση του αρμοδίου αποφασίζοντος  οργάνου,  μετά  από γνώμη του 

αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

Β) Πίνακες συμμόρφωσης
Οι  πίνακες  συμμόρφωσης  της  Διακήρυξης  πρέπει  να  υποβληθούν  με  την  τεχνική  προσφορά, 

συμπληρωμένοι  σύμφωνα  με  τις  παρακάτω επεξηγήσεις  και  οδηγίες  τις  οποίες ο υποψήφιος  είναι 

υποχρεωμένος να ακολουθήσει:

1.  Το φύλλο συμμόρφωσης θα αναφέρεται  η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής προσφοράς, 

η  οποία  θα  περιλαμβάνει  αριθμημένα  Τεχνικά  Φυλλάδια  κατασκευαστών,  ή  αναλυτικές  τεχνικές 

περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές 

μεθοδολογίας  εγκατάστασης  και  υποστήριξης  κλπ.,  που  κατά  την  κρίση  του  υποψηφίου  Αναδόχου 

τεκμηριώνουν  τα  στοιχεία  των  Πινάκων  Συμμόρφωσης.  Στην  αρχή  της  ενότητας  καταγράφεται 

αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων της.

2. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι 

κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο 

τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα 

σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη 

προδιαγραφή (π.χ. Προδ. …….)

Γ) Επίσης στον φάκελο της Τεχνικής προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται συμπληρωμένοι οι πίνακες 

της οικονομικής προσφοράς χωρίς τιμές.  Η εμφάνιση τιμής/ τιμών στον εν λόγω πίνακα αποτελεί λόγο 

απόρριψης της Προσφοράς

Επίσης  ο  φάκελος  «ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  μπορεί  να  περιέχει  οποιοδήποτε  επιπλέον  στοιχείο 

τεκμηριώνει  πληρέστερα  την  Προσφορά  του  υποψήφιου  Αναδόχου  και  απαντά  στις  επιμέρους 

απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης.

Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους στοιχεία κατά 

την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών.

Α.3.5 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»
Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να 

περιέχει συμπληρωμένους τους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς του.

Α.3.6 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»
Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο 

πρόκειται  να  κατακυρωθεί  ο  Διαγωνισμός,  πρέπει  να  περιέχει  τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά  του 

υποψήφιου Αναδόχου τα οποία προσδιορίζονται στην παράγραφο Α.2.4 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης.

Α.3.7 Ισχύς Προσφορών
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για  δώδεκα (12) μήνες από την 

επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο 

ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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Η ισχύς της Προσφοράς παρατείνεται υποχρεωτικά, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν 

από τη λήξη της, για διάστημα ακόμη δώδεκα  ( 12) μηνών.

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της 

ισχύος της Προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.

Σε περίπτωση που η εν ισχύ Προσφορά  ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται σε 

κυρώσεις και ειδικότερα:

- απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση 

- κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.

Α.3.8 Εναλλακτικές Προσφορές
Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο 

οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή 

να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών.

Α.3.9 Τιμές Προσφορών - Νόμισμα
Οι τιμές των Προσφορών που αφορούν σε οποιοδήποτε προσφερόμενο είδος θα εκφράζονται σε Ευρώ. 

Οι τιμές θα δίδονται ανά μονάδα και θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε 

άλλη  επιβάρυνση,  εκτός  από  τον  ΦΠΑ,  για  παράδοση,  εγκατάσταση  και  θέση  σε  λειτουργία  του 

εξοπλισμού, ελεύθερου στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη.

Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει το ποσό με το οποίο θα 

επιβαρύνει αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ 

αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στους Πίνακες 

Οικονομικής  Προσφοράς για  κάθε προσφερόμενο είδος  θα  είναι  οι  τελικές  τιμές  μετά  την  έκπτωση. 

Επίσης  δεν  επιτρέπονται  στην  Οικονομική  Προσφορά  συνολικές  εκπτώσεις  σε  επί  επιμέρους 

αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς.

Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενο 

είδος,  για  να  μπορεί  να  προσδιορίζεται  το  ακριβές  κόστος,  σε  περίπτωση  αυξομείωσης  φυσικού 

αντικειμένου.  Προσφερόμενο  είδος  το  οποίο  αναφέρεται  στην  Οικονομική  Προσφορά  χωρίς  τιμή, 

θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία.

Εφόσον  από  την   προσφορά   δεν  προκύπτει  με  σαφήνεια  η  προσφερόμενη  τιμή,  η   προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του αρμοδίου για  τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα 

από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.

Η τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των Προσφορών.

Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η 

τιμή μονάδας.
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Προσφορά  που  δε  δίδει  τιμή  σε  ευρώ  ή  δίδει  τιμή  σε  συνάλλαγμα  ή  με  ρήτρα  συναλλάγματος 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Προσφορά  που  θέτει  όρο  αναπροσαρμογής,  χωρίς  αυτό  να  προβλέπεται  από  την  διακήρυξη, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Για  την  ανάλυση  των  τιμών  της  Προσφοράς  τους  οι  υποψήφιοι  Ανάδοχοι  είναι  υποχρεωμένοι  να 

συμπληρώσουν τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

Οι  τιμές των Προσφορών δεν  υπόκεινται  σε μεταβολή κατά τη  διάρκεια  ισχύος της Προσφοράς.  Σε 

περίπτωση  που  ζητηθεί  παράταση  της  διάρκειας  της  Προσφοράς,  οι  υποψήφιοι  Ανάδοχοι  δεν 

δικαιούνται,  κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν 

νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν.

Α.4 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Α.4.1 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού

Α.4.1.1 Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - αποσφράγιση Προσφορών
Η αποσφράγιση των Προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 

την καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των Προσφορών στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  Κ.Α.Τ.  –ΓΡ.  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  παρουσία  των  προσφερόντων  ή  των  νομίμως 

εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.

Η  αρμόδια  Επιτροπή  προβαίνει  στην  έναρξη  της  διαδικασίας  αποσφράγισης  των  Προσφορών  την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα Διακήρυξη.

Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία:

1. Ανοίγονται,  σε  δημόσια  συνεδρίαση,  οι  ενιαίοι  φάκελοι  και  αποσφραγίζονται  οι  Φάκελοι 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής, μονογράφονται και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα 

πρωτότυπα στοιχεία των Φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής κατά φύλλο.

2. Οι Φάκελοι Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται, 

και αφού σφραγισθούν από την αρμόδια Επιτροπή φυλάσσονται. Ειδικότερα οι Φάκελοι Οικονομικών 

Προσφορών τοποθετούνται σε νέο ενιαίο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται, υπογράφεται από την 

αρμόδια Επιτροπή και φυλάσσεται.

3. Η αρμόδια Επιτροπή, σε κλειστή συνεδρίαση, ελέγχει μόνο ως προς την αριθμητική πληρότητα 

και εγκυρότητα (δηλ. έναντι του πίνακα δικαιολογητικών) τα δικαιολογητικά Συμμετοχής. Ανάλογα με 

τον  αριθμό  και  τον  όγκο  των  δικαιολογητικών  η  αρμόδια  Επιτροπή,  δύναται  να  ελέγξει  το 

περιεχόμενο των δικαιολογητικών και την πλήρωση των ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής – 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σε επόμενη συνεδρίαση.

4. Μετά τον έλεγχο της κάλυψης του κριτηρίου συμμετοχής μέσω της εξέτασης του περιεχομένου 

των  δικαιολογητικών  συμμετοχής,  η  Επιτροπή εισηγείται  στο  αρμόδιο  όργανο  της  Αναθέτουσας 

Αρχής,  το  οποίο  αποφαίνεται  σχετικά,  και  με  μέριμνά  του  γνωστοποιείται  στους  υποψήφιους 

Αναδόχους η απόφασή του. Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορισθούν και ο τόπος, η ώρα και η 
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ημερομηνία της αποσφράγισης των Τεχνικών Προσφορών για τους υποψήφιους Αναδόχους των 

οποίων η Προσφορά ως προς τα δικαιολογητικά Συμμετοχής έχει γίνει αποδεκτή.

5. Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισμένοι Φάκελοι Τεχνικών Προσφορών επαναφέρονται 

στην  αρμόδια  Επιτροπή  για  την  αποσφράγιση  τους,  όσες  Προσφορές  έγιναν  αποδεκτές  για 

συμμετοχή στο διαγωνισμό (βάσει των δικαιολογητικών Συμμετοχής) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

ανωτέρω απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Οι Φάκελοι Τεχνικών Προσφορών για όσες Προσφορές 

δεν  κρίθηκαν  κατά  την  αξιολόγηση  των  δικαιολογητικών  Συμμετοχής  αποδεκτές,  δεν 

αποσφραγίζονται.

6. Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Τεχνικών Προσφορών, μονογράφονται και σφραγίζονται 

από την αρμόδια Επιτροπή, σε δημόσια συνεδρίαση, όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο 

(εκτός των τεχνικών φυλλαδίων).

7. Η αρμόδια Επιτροπή, σε κλειστή συνεδρίαση, αξιολογεί τις Τεχνικές Προσφορές και εισηγείται 

στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής,  το οποίο αποφαίνεται  σχετικά και  με μέριμνά του 

γνωστοποιείται  στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή του. Με την ίδια απόφαση δύναται να 

καθορισθούν και ο τόπος, ώρα και ημερομηνία της αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών για 

τους υποψήφιους Αναδόχους των οποίων η Τεχνική Προσφορά έχει γίνει αποδεκτή.

8. Μετά  την  παραπάνω  διαδικασία,  οι  σφραγισμένοι  φάκελοι  των  Οικονομικών  Προσφορών 

επαναφέρονται  -  για  όσες  Προσφορές  έγιναν  αποδεκτές  -  στην  αρμόδια  Επιτροπή  για  την 

αποσφράγισή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω απόφαση της Αναθέτουσα Αρχή όσες 

δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται,  αλλά επιστρέφονται.  Ομοίως επιστρέφονται  και  οι 

Φάκελοι Τεχνικών Προσφορών που δεν είχαν αποσφραγισθεί.

9. Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Οικονομικών Προσφορών, μονογράφονται και σφραγίζονται 

από την αρμόδια Επιτροπή, σε δημόσια συνεδρίαση, όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο. 

10.Μετά το πέρας και της οικονομικής αξιολόγησης, η αρμόδια Επιτροπή, σε κλειστή συνεδρίαση, 

συντάσσει  τον  τελικό  Πίνακα Κατάταξης  των  διαγωνιζομένων κατά  φθίνουσα  σειρά  αξιολόγησης 

σύμφωνα  με  τα  κριτήρια  αξιολόγησης  το  κριτήριο  ανάθεσης  του  διαγωνισμού,  από  τον  οποίο 

προκύπτει ο προτεινόμενος προς κατακύρωση του Έργου, επικρατέστερος Ανάδοχος. Σύμφωνα  με 

το Ν.3918/11 (άρθρο 13), γίνεται σύγκριση των τιμών των οικονομικών προσφορών με αυτές του 

Παρατηρητηρίου Τιμών , όπως καταγράφηκαν κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής 

προσφορών. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά τα ανωτέρω  παραδεκτές 

τιμές, απορρίπτονται.

11. Η αρμόδια Επιτροπή διαβιβάζει το Πρακτικό της στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής το 

οποίο αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνά του γνωστοποιείται στους συμμετέχοντες το αποτέλεσμα 

του Διαγωνισμού. 

12. Ο ουσιαστικός έλεγχος και η αξιολόγηση των Προσφορών,  (Δικαιολογητικά Συμμετοχής, Τεχνική 

και Οικονομική Προσφορά) γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή  σε κλειστές συνεδριάσεις, εντός των 

χρονικών ορίων που έχουν καθορισθεί με την απόφαση ορισμού της.
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13. Κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο 

των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό. Όσοι από τους υποψήφιους Αναδόχους επιθυμούν, μπορούν 

να  πληροφορηθούν  το  περιεχόμενο  των  άλλων  Προσφορών  (σε  κάθε  στάδιο  της  διαδικασίας 

αξιολόγησης)  ύστερα από σχετική  ειδοποίησή  τους  από την  αρμόδια  Επιτροπή.  Η εξέταση των 

Προσφορών θα γίνει χωρίς απομάκρυνσή τους από το χώρο της Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς να 

επιτρέπεται  η  φωτοαντιγραφή  ή  με  οποιοδήποτε  άλλο  τρόπο  ψηφιοποίησης,  αναπαραγωγής  ή 

αναμετάδοσης από τους ίδιους τους συμμετέχοντες. Οι ενδιαφερόμενοι σε κάθε περίπτωση μπορούν 

να κρατούν σημειώσεις επί των στοιχείων των Προσφορών που εξετάζουν.

14. Σε περίπτωση που με την Προσφορά υποβάλλονται  στοιχεία  και  πληροφορίες εμπιστευτικού 

χαρακτήρα,  η  γνωστοποίηση  των  οποίων  στους  Συνδιαγωνιζόμενους  θα  έθιγε  τα  έννομα 

συμφέροντά  τους,  τότε  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  οφείλει  να  σημειώνει  επ’  αυτών  την  ένδειξη 

«πληροφορίες  εμπιστευτικού  χαρακτήρα»  και  να  ενημερώνει  την  αρμόδια  Επιτροπή  κατά  την 

ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. Όλες οι πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει 

να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να 

λαμβάνουν  γνώση  αυτών  των  πληροφοριών  οι  Συνδιαγωνιζόμενοι.  Η  έννοια  της  πληροφορίας 

εμπιστευτικού  χαρακτήρα  αφορά  μόνο  στην  προστασία  του  απορρήτου  που  καλύπτει  τεχνικά  ή 

εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.

15. Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης των Προσφορών η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει 

πρακτικά  τα  οποία  παραδίδει  στο  αρμόδιο  όργανο  της  Αναθέτουσας  Αρχής  σε  ένα  (1)  όμοια 

αντίτυπο.

Α.4.1.2 Διαδικασία αξιολόγησης Προσφορών
Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά.

Για την επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω:

- Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν έχουν απορριφθεί 

κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής

- Αξιολόγηση  των  οικονομικών  Προσφορών  για  όσες  Προσφορές  δεν  έχουν  απορριφθεί  σε 

προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης

- Κατάταξη  των  Προσφορών  για  την  τελική  επιλογή  της  συμφερότερης  Προσφοράς  με  βάση  τον 

ακόλουθο τύπο:

Όπου 

α) Κi =Συγκριτική Τιμή  Προσφοράς i (όπως προκύπτει  από τον πίνακα  ανάλυσης  οικονομικής 

προσφοράς ).
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(β) Βi = Σταθμισμένη Βαθμολογία Προσφοράς  i,  δηλαδή το άθροισμα της βαθμολογίας των 

επιμέρους στοιχείων κάθε ομάδας κριτηρίων αξιολόγησης επί τους αντίστοιχους συντελεστές 
βαρύτητας.

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

(Λ) λαμβανομένων υπ’ όψιν μέχρι δύο (2) δεκαδικών ψηφίων. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας του Λ μεταξύ δύο προσφορών θα επιλεγεί η προσφορά εκείνη που έχει τη 

μεγαλύτερη σταθμισμένη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.  Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή 

ισοδύναμες  προσφορές  τελικός  Ανάδοχος  επιλέγεται  ο  μειοδότης  που  προκύπτει  κατόπιν 

διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές 

(ΠΔ 118/2007 Άρθρο 21 παρ. β).

Για  τη  διαμόρφωση της  συγκριτικής τιμής προσφοράς (Κi)  θα ληφθεί  υπόψη  εκτός από το  κόστος 

προμήθειας, το κόστος λειτουργίας του μηχανήματος  και των ανταλλακτικών - αναλωσίμων, για δέκα (10) 

έτη, κατά τα οριζόμενα στην παρ.  Α.4.1.4 της διακήρυξης.

Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των Προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικά στα οποία 

τεκμηριώνει  την  αποδοχή  ή  την  απόρριψη  των  Προσφορών  και  τη  βαθμολόγηση  των  τεχνικών 

Προσφορών, τα οποία παραδίδει στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσα Αρχή σε ένα (1) αντίτυπο.

Α.4.1.3 Βαθμολόγηση τεχνικών Προσφορών 
1. Η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών συνίσταται στη βαθμολόγηση επί μέρους ομάδων κριτηρίων.

2. Η αξιολόγηση βασίζεται στο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κάθε προσφοράς.

3. Τα Κριτήρια Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών περιλαμβάνουν τις ακόλουθες δύο Ομάδες, με 

τους ακόλουθους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας:

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΕΒΥΛ – 1  η   ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ  5-10-2011  
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ΟΜΑΔΑ 2- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ

Σ.Β.2 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ (Σ.Β.2) = 30%
15% Εγγύηση καλής λειτουργίας. Να δοθεί ο χρόνος 

εγγύησης 
(τουλάχιστον 2 έτη)

5% Ο χρόνος παράδοσης-εγκατάστασης Να δοθεί ο χρόνος 
παράδοσης (το πολύ 
120 ημέρες) από την 
υπογραφή της 
σύμβασης.
Να δοθεί ο χρόνος 
εγκατάστασης (το 
πολύ 60 ημέρες) από 
την ποσοτική 
παραλαβή.

10% Εκπαίδευση προσωπικού-Τεχνική υποστήριξη 
30% =ΣΥΝΟΛΟ

Όλα τα επιμέρους στοιχεία των ειδών  βαθμολόγησης, βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 

βαθμούς.

Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται 

ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς για τις περιπτώσεις 

που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. 
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Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 110 βαθμούς.

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας 

του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του, το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία, και η συνολική 

βαθμολογία  της  κάθε  Προσφοράς  είναι  το  άθροισμα  των  σταθμισμένων  βαθμολογιών  όλων  των 

κριτηρίων.

Α.4.1.4 Διαμόρφωση συγκριτικού κόστους Προσφοράς
Επειδή για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής προσφοράς θα συνυπολογιστεί και το κόστος λειτουργίας 

του μηχανήματος για δέκα (10) έτη, θα πρέπει να δοθούν επί ποινή απορρίψεως :   
Το κόστος πλήρους συντήρησης του υπό προμήθεια συγκροτήματος (συμπεριλαμβανομένων όλων 

των ανταλλακτικών-αναλωσίμων) για  το πρώτο έτος μετά τη λήξη εγγύησης του μηχανήματος και με ρητή 

δήλωση  του  προμηθευτή  ότι  στη  συνέχεια  θα  αναπροσαρμόζεται  για  τα  επόμενα  έτη  και  μέχρι  τη 

συμπλήρωση  10-ετούς  λειτουργίας  του,  βάσει  του  μέσου  ετήσιου  δείκτη  τιμών  καταναλωτή  του 

προηγούμενου έτους.

Βάσει των ανωτέρω δεσμεύσεων θα υπολογιστεί η συγκριτική τιμή προσφοράς ως εξής: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α) ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ- ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ 
€, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ  ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΑΠΟ:
1)………………………………………….. ……….€
2) ………………………………………….. ……….€
3) ………………………………………….. ……….€
 ………………………………………….. ……….€
………………………………………….. ……….€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ……….€

Β) ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ
Β =  (10-α)  Χ   Τ1  Χ  0,75

Όπου,

α  :    Χρόνος εγγύησης (τουλάχιστον 2 έτη)

Τ1: Ετήσιο κόστος πλήρους συντήρησης για το πρώτο (μετά τη λήξη του χρόνου Εγγύησης) έτος.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   =   Α + Β  

Όλα  τα  ανωτέρω οικονομικά  στοιχεία  απαγορεύεται,  επί  ποινή  απορρίψεως,  να  βρίσκονται 
εκτός του φακέλου που φέρει την ένδειξη “Οικονομική Προσφορά”.

Α.4.1.5 Διαδικασία κατακύρωσης Διαγωνισμού
Μετά  την  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας  Διενέργειας  του  Διαγωνισμού  και  της  Αξιολόγησης  των 

Προσφορών, με Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχή, ο Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο 
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Διαγωνισμός, καλείται να υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, εντός  προθεσμίας που δεν μπορεί να 
είναι μικρότερη των είκοσι (20) ημερών (Ν. 3614/2007, άρθρο 25) από την κοινοποίηση της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης, τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης (βλ.  Α.2.4), προκειμένου αυτά να 

ελεγχθούν από αρμόδια Επιτροπή. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο 

και ένα αντίγραφο.

Σε  ημερομηνία  που  θα  καθορίζεται  με  την  ανωτέρω  απόφαση  αποσφραγίζεται  ο  Φάκελος 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα 

πρωτότυπα στοιχεία του Φακέλου κατά φύλλο. Στη διαδικασία αυτή καλούνται να παραστούν όσοι 
έχουν υποβάλλει παραδεκτή τεχνική και οικονομική Προσφορά.
Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και εισηγείται  στο αρμόδιο όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αποφαίνεται με σχετική του απόφαση και με μέριμνά του γνωστοποιείται 

στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή του.

Σε περίπτωση αποδοχής των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, η Αναθέτουσα Αρχή καλεί εγγράφως τον 

Ανάδοχο στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, να υποβάλλει τα απαραίτητα Δικαιολογητικά και 

Νομιμοποιητικά έγγραφα για την υπογραφή της Σύμβασης, τα οποία θα είναι σύμφωνα με την επιστολή 

της πρόσκλησης.

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των Δικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά λόγο αποκλεισμού 

του  προσφέροντος  και  κατάπτωση  της  Εγγυητικής  Συμμετοχής  του.  Σε  αυτή  την  περίπτωση  η 

Αναθέτουσα Αρχή καλεί  τον επόμενο στον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων υποψήφιο 

Ανάδοχο, να υποβάλλει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και συνεχίζεται η διαδικασία ως ανωτέρω.

Α.4.2 Απόρριψη Προσφορών

Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχή, ύστερα 

από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής.

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από 

τις κάτωθι περιπτώσεις:

1. Έλλειψη δικαιώματος συμμετοχής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. Α.2.2.

2. Έλλειψη  οποιουδήποτε  δικαιολογητικού  ή/  και  παράβαση  οποιασδήποτε  υποχρέωσης  της  παρ. 

Α.2.3.

3. Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο.

4. Χρόνος παράδοσης Έργου μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο.

5. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/ και δεν προκύπτει με σαφήνεια η 

προσφερόμενη τιμή.

6. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Διακήρυξης.

7. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές 

της Διακήρυξης.
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8. Προσφορά που η προσφερόμενη εγγύηση είναι μικρότερης χρονικής διάρκειας από την ελάχιστη 

ζητούμενη, δεν διαρκεί ακέραιο αριθμό ετών και δεν καλύπτει το σύνολο της προσφερόμενης λύσης.

9. Προσφορά που δεν συνοδεύεται από τη νόμιμη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό.

10. Προσφορά που αφορά μόνο σε μέρος του Έργου και  δεν καλύπτει  το  σύνολο των ζητούμενων 

προϊόντων.

11. Υπερβολικά  χαμηλή Οικονομική  Προσφορά:  Πριν  την  απόρριψη  μιας  τέτοιας  Προσφοράς θα 

ζητείται  από  τον  υποψήφιο  Ανάδοχο  έγγραφη  αιτιολόγηση  της  ανάλυσης  της  Οικονομικής 

Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας/ τις επιλεγείσες τεχνικές 

λύσεις/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την 

υπηρεσία/ την πρωτοτυπία / καινοτομία της προτεινόμενης λύσης). Εάν και μετά την παροχή της 

ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα 

απορρίπτεται. 

12. Προσφορά η οποία εμφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του προσφερομένου κόστους σε είδος, προϊόν ή 

υπηρεσία (εκτός εάν ρητά απαιτείται από τη Διακήρυξη), ή σε μερικό ή γενικό σύνολο σε άλλο μέρος 

πλην των αντιτύπων της Οικονομικής Προσφοράς.

13. Προσφορά που παρουσιάζει διαφορές μεταξύ των Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς χωρίς τιμές και 

των αντιστοίχων Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς με τιμές.
14. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Έργου.

Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται  του  δικαιώματος να απορρίψει,  ανεξάρτητα  από το στάδιο που 

βρίσκεται ο Διαγωνισμός, Προσφορά υποψηφίου Αναδόχου για την οποία προκύπτει  ότι  συντρέχουν 

λόγοι απόρριψης ή λόγοι αποκλεισμού του Υποψηφίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

Α.4.3 Διοικητικές Προσφυγές
Στους ενδιαφερόμενους παρέχεται δυνατότητα ένδικης προσφυγής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

3886/2010.

Α.4.4 Αποτελέσματα – Κατακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού
Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη Προσφοράς, σύμφωνα με 

τα  οριζόμενα  στο  παρόν  κεφάλαιο.  Η  κατακύρωση  γίνεται  κατόπιν  ελέγχου  των  υποβληθέντων 

δικαιολογητικών κατακύρωσης με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από 

γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής. Η κατακύρωση (Άρθρο 5 παρ. 2, ν. 3886/2010) γίνεται αφού 

παρέλθουν 10 ημέρες για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής με αφετηρία την κοινοποίηση των 

αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους ενδιαφερομένους (λοιπούς υποψηφίους). 

Η  απόφαση κατακύρωσης του  διαγωνισμού  του Έργου στον  ανάδοχο γνωστοποιείται  σε  αυτόν  και 

στους λοιπούς συμμετέχοντες.

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον Διαγωνισμό σε κάθε στάδιο 

της διαδικασίας, ιδίως:

(i) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας, 
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(ii) εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, 

(iii) εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση 

των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού,

(iv) εάν  κανένας  από  τους  προμηθευτές  δεν  προσκομίζει,  σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις 

προϋποθέσεις  της  διακήρυξης,  ένα  ή  περισσότερα  από  τα  απαιτούμενα  έγγραφα  και 

δικαιολογητικά,

(v) εάν ο φορέας δε χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής 

ή περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το υλικό,

(vi) όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την ματαίωση

Σε  περίπτωση  ματαίωσης  του  Διαγωνισμού,  οι  υποψήφιοι  Ανάδοχοι  δεν  θα  έχουν  δικαίωμα 

αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.

Α.5 Κατάρτιση Σύμβασης – Γενικοί Όροι Σύμβασης
Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύμβαση.

Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις Προσφορές τους, δε δημιουργεί 

καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή.

Η  Σύμβαση  θα  καταρτιστεί  στην  ελληνική  γλώσσα  με  βάση  τους  όρους  που  περιλαμβάνονται  στη 

Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου,  θα διέπεται  από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να 

περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει 

των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται 

ρητώς από τη Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι -  

αντιφατικοί  όροι  και  διατάξεις  αυτής,  θα  λαμβάνονται  υπόψη  κατά  σειρά  η  Τεχνική  Προσφορά  του 

Αναδόχου,  η  Οικονομική  του  Προσφορά  και  η  παρούσα  Διακήρυξη,  εφαρμοζομένων  επίσης 

συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα.

Ο Ανάδοχος στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) 
ημέρες  από  την  ημερομηνία  ανακοίνωσης  των  αποτελεσμάτων  του  ελέγχου  των  Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης,  για υπογραφή της σχετικής Σύμβασης προσκομίζοντας  Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συμβατικού τιμήματος μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω δέκα (10) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για 

να υπογράψει τη Σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει  Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, 

εντός  του  ανωτέρω  χρονικού  ορίου,  μπορεί  να  κηρυχθεί  έκπτωτος,  και  να  καταπέσει  υπέρ  της 

Αναθέτουσα Αρχή η Εγγύηση Συμμετοχής, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση, η 

Αναθέτουσα  Αρχή αποφασίζει  την  ανάθεση  της  Σύμβασης  στον  επόμενο  στη  σειρά  κατάταξης 

διαγωνιζόμενο. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και θα αφορά κάθε μέτρο για την 

αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Αναθέτουσα Αρχή.

Η ανωτέρω Εγγυητική Επιστολή εκδίδεται σύμφωνα με το υπόδειγμα (Παράρτημα Β).
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Α.6 Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις
Η πληρωμή του συμβασιούχου θα γίνεται εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή του τιμολογίου 

πώλησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003, σε περίπτωση δε καθυστέρησης η αναθέτουσα 

αρχή  (οφειλέτης)  καθίσταται  υπερήμερος  και  οφείλει  τόκους  χωρίς  να  απαιτείται  όχληση  από  τον 

συμβασιούχο.  Επισημαίνεται  ότι  υποβολή  του  τιμολογίου  πώλησης  δεν  μπορεί  να  γίνει  προ  της 

εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής.    

Η  πληρωμή  της  αξίας  του  υπό  ανάθεση  Έργου  θα  γίνεται  με  την  προσκόμιση  των  νομίμων 

παραστατικών και  δικαιολογητικών που  προβλέπονται  από τις  ισχύουσες  διατάξεις  καθώς  και  κάθε 

άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 

και την πληρωμή.

Α.7 Ποινικές Ρήτρες – Εκπτώσεις
Σε περίπτωση  μη εκτέλεσης ή η μη σωστή εκτέλεση του έργου  από την προμηθεύτρια, θα συνεπάγεται 

εκτός των άλλων νομίμων συνεπειών που προβλέπονται στα άρθρα 32,33 και 34 του  Π.Δ.  118/07 

(ΦΕΚ 150 /  Τεύχος Α /  10-7-07),  την  κατάπτωση σε  βάρος της  προμηθεύτριας  και  σε  όφελος  του 

Νοσοκομείου, ποινικής ρήτρας ποσού ίσου με το 10% του συνολικού τιμήματος που συμφωνήθηκε για 

την προμήθεια του μηχανήματος.

Η μη οριστική παράδοση σε λειτουργία του υπό προμήθεια μηχανήματος μέσα στα όρια της συμβατικής 

προθεσμίας, συνεπάγεται την κατάπτωση σε βάρος της προμηθεύτριας και σε όφελος του Νοσοκομείου 

ποινικής  ρήτρας  ποσού  ίσου  με  το   3ο/οο  επί  του  συνολικού  τιμήματός  του  για  κάθε  ημέρα 

καθυστέρησης της παράδοσής του.

Για καθυστέρηση της οριστικής παράδοσης σε λειτουργία του μηχανήματος πέραν  των εξήντα  (60) 

ημερών, μπορεί το Νοσοκομείο να κηρύξει έκπτωτη την προμηθεύτρια, σε βάρος της οποίας επέρχονται 

οι συνέπειες από τη μη εκτέλεση των όρων της παρούσης συμβάσεως.

Τα  ποσά  των  ποινικών  ρητρών  που  θα  καταπέσουν,  θα  εισπράττονται  από  την  εγγύηση  της 

Προμηθεύτριας, σε περίπτωση δε που αυτή θα εξαντληθεί, θα παρακρατούνται από το τίμημα που έχει 

πιστωθεί. Σε περίπτωση τέλος ανυπαρξίας αυτού, θα εισπράττονται απ' ευθείας από την προμηθεύτρια. 

Οι παραπάνω συνέπειες επέρχονται ανεξάρτητα από κάθε άλλη νόμιμη υποχρέωση της προμηθεύτριας 

για τις παραπάνω αιτίες, ως και ανεξάρτητα από την αποζημίωση που δικαιούται το Νοσοκομείο για την 

τυχόν ζημιά που θα υποστεί από τις αιτίες αυτές.

Οι  ποινικές  ρήτρες  δεν  επιβάλλονται  και  η  έκπτωση δεν  επέρχεται  αν  ο  Ανάδοχος  αποδείξει  ότι  η 

καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσα Αρχή.

Σε περίπτωση Ένωσης οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στα μέλη της Ένωσης, τα οποία  

συμφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Οι ως άνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται 

αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης. 

Α.8 Υποχρεώσεις Αναδόχου
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1. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 

Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά 

με την εκτέλεση του Έργου.

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο Έργο 

(τακτικές  και  έκτακτες),  παρουσιάζοντας  τα  απαραίτητα  στοιχεία  για  την  αποτελεσματική  λήψη 

αποφάσεων.

3. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 

νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία  εκτελείται  από μέλη της Ομάδας Έργου, που θα 

ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε 

περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός 

προς αποκατάστασή της.

4. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και 

συνεργατών,  που  θα  διαθέτουν  την  απαιτούμενη  εμπειρία,  τεχνογνωσία  και  ικανότητα,  ώστε  να 

ανταποκριθούν  πλήρως  στις  απαιτήσεις  της  Σύμβασης,  υπόσχεται  δε  και  βεβαιώνει  ότι  θα 

επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη 

της Αναθέτουσα Αρχή ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. 

5. Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν 

τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, 

μέχρι  την  αποχώρησή  τους,  θα  παρέχουν  κανονικά  τις  υπηρεσίες  τους  και  αφετέρου  να 

αντικαταστήσει  άμεσα  τους  αποχωρήσαντες  συνεργάτες,  με  άλλους  ανάλογης  εμπειρίας  και 

προσόντων μετά από έγκριση της Αναθέτουσα Αρχή.

6. Ο  Ανάδοχος  οφείλει  να  ενεργεί  με  επιμέλεια  και  φροντίδα,  ώστε  να  εμποδίζει  πράξεις  ή 

παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσα 

Αρχή ή του Φορέα Λειτουργίας.

7. Ο  Ανάδοχος  δε  δικαιούται  να  εκχωρεί  τη  σύμβαση σε  οποιοδήποτε  τρίτο,  ούτε  να  αναθέτει 

υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται 

από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά 

την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας 

κλπ.,  ο  Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  προσκομίζει  στην  Αναθέτουσα  Αρχή  τα  σχετικά 

συμφωνητικά  σε  πρώτη  αίτηση  αυτής.  Σε  καμία  δε  ανάλογη  περίπτωση  ο  Ανάδοχος  δεν 

απαλλάσσεται  από  τις  συμβατικές  του  υποχρεώσεις  και  ευθύνες  λόγω  ανάθεσης  εργασιών  σε 

τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα 

αυτά πρόσωπα. 

8. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Διακήρυξης ή 

της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή  ή και τον  Κύριο του 
Έργου ή και το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την 

παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της Σύμβασης.
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9. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος 

υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν 

την  ανωτέρα  βία  να  τα  αναφέρει  εγγράφως  και  να  προσκομίσει  στην  Αναθέτουσα  Αρχή  τα 

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

10. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από 

κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής 

αποζημίωσης  για  υπερωριακή  απασχόληση  ή  οποιαδήποτε  άλλη  αμοιβή  στο  προσωπικό  του 

Αναδόχου ή τρίτων.

11.  Ο  Ανάδοχος  φέρει  τον  κίνδυνο  για  την  καταστροφή  ή  φθορά  της  προμήθειας  μέχρι  την 

παραλαβή του.

12.  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ 

Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσα Αρχή για την 

εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους.  Τυχόν υφιστάμενες 

μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους 

σχέσεις  και  σε καμία περίπτωση δεν δύνανται  να προβληθούν έναντι  της  Αναθέτουσα Αρχή ως 

λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων 

Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου.

13.  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης 

της Σύμβασης,  οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/  Κοινοπραξίας,  εξαιτίας ανικανότητας για 

οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα 

υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.

14. Σε περίπτωση λύσης,  πτώχευσης,  ή θέσης σε  καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης  ή ειδικής 

εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται 

και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, 

μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη 

των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσα 

Αρχή. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε 

περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που 

απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 

Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου 

μέλους  οι  προϋποθέσεις  ανάθεσης  της  Σύμβασης.  Σε  περίπτωση  λύσης  ή  πτώχευσης  του 

Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική 

διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. 

Σε  τέτοια  περίπτωση  καταπίπτουν  υπέρ  της  Αναθέτουσα  Αρχή και  οι  Εγγυητικές  Επιστολές 

Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που προβλέπονται στη Σύμβαση.

15. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει  την υποχρέωση για  ανάρτηση ευδιάκριτης και  ευμεγέθους μόνιμης 

επεξηγηματικής πινακίδας,  για τη δημοσιοποίηση της συνεισφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη 

συγχρηματοδότηση της συγκεκριμένης πράξης, σύμφωνα με  τον Κανονισμό. (ΕΚ) 1828/2006.
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Α.9 Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία
Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα 

προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί.

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια 

Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο.

Δεν  αποκλείεται,  ωστόσο,  για  ορισμένες  περιπτώσεις  εφόσον  συμφωνούν  και  τα  δύο  μέρη,  να 

προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα 

πάντα  με  την  ελληνική  νομοθεσία  και  με  όσα  μεταξύ  τους  συμφωνήσουν.  Αν  δεν  επέλθει  τέτοια 

συμφωνία,  η  αρμοδιότητα  για  την  επίλυση  της  διαφοράς  ανήκει  στα  ελληνικά  δικαστήρια  κατά  τα 

οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

                                                                           Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
                                                                             ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. ΒΟΥΜΒΟΥΛΑΚΗΣ  

                           
                           ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Γενικά 

    Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του μηχανήματος και 

να το παραδώσει σε λειτουργία, με δικό του ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό και δική 

του  ολοκληρωτικά  ευθύνη,  σύμφωνα  με  τους  τεχνικούς  &  επιστημονικούς  κανόνες,  τους 

κανονισμούς του ελληνικού κράτους, με τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου 

και  τέλος  τις  οδηγίες  των  αρμοδίων  υπηρεσιών  του  φορέα,  στο  χώρο  που  διαθέτει.  Ο 

προμηθευτής υποχρεούται να χρησιμοποιήσει αποδεδειγμένα το εξειδικευμένο προσωπικό το 

οποίο περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά της προσφοράς, το δε Νοσοκομείο οφείλει να ελέγξει 

τη σχετική συμμόρφωση, ώστε να διασφαλισθούν τα συμφέροντα του Δημοσίου.

    Η παράδοση-παραλαβή του μηχανήματος (οριστική ποιοτική και ποσοτική) θα γίνει, με την 

εγκατάσταση και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας, ως ειδικότερα ορίζεται από την σχετική 

κείμενη  νομοθεσία.  Οι  περιγραφόμενες  στη  σύμβαση  δυνατότητες  του  μηχανήματος  θα 

ελεγχθούν  σε  κάθε  περίπτωση  με  τα  απαιτούμενα  εργαλεία  και  όργανα  μετρήσεων  και 

ελέγχου, πάντοτε δε κατά τρόπο τεχνικά άρτιο και όπου αυτό δεν είναι δυνατό σε πραγματικές 

συνθήκες,  με  την διαδικασία των εξετάσεων σε ασθενείς,  (αφορά την διαδικασία οριστικής 

παραλαβής). Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά διακρίβωσης των οργάνων μετρήσεων 

και ελέγχου.

     Όλα τα είδη και  υλικά,  που θα προσκομίσει  ο προμηθευτής  στο Νοσοκομείο για την 

εγκατάσταση και  λειτουργία  του  υπό προμήθεια  μηχανήματος,  πρέπει  να  είναι  καινούργια 

αμεταχείριστα  χωρίς  ελαττώματα  και  να  ικανοποιούν  όλους  τους  όρους  σύμβασης,  που 
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καθορίζουν τον τύπο, την κατηγορία και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του.

     Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να δώσει οποιαδήποτε στοιχεία προέλευσης των υλικών 

ήθελε ζητήσει ο φορέας για διαπίστωση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών τους.

     Ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει κάθε προσκομιζόμενο υλικό και ο προμηθευτής 

υποχρεώνεται  να  υπακούσει  σε  οποιεσδήποτε  εντολές  των αρμοδίων  υπηρεσιών του,  για 

υλικό το οποίο δεν εκπληρώνει τους συμβατικούς όρους, που αναφέρονται στην ποιότητα και 

τα χαρακτηριστικά του. 

     Στην προσφορά θα αναφερθούν αναλυτικά παρόμοια μηχανήματα που έχουν εγκατασταθεί 

και  λειτουργούν σε  Ελληνικά  Νοσοκομεία,  κλινικές κλπ.,  με  ιδιαίτερη έμφαση στα  δημόσια 

Νοσοκομεία  και  αν  τα  μηχανήματα  αυτά  συντηρούνται  από  έγκριτο  και  κατάλληλα 

εκπαιδευμένο προσωπικό της προμηθεύτριας εταιρείας.

      Ο χρόνος παράδοσης,  ο οποίος θα αναφερθεί  οπωσδήποτε στην αρχική προσφορά 

καθορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης σε εκατόν είκοσι (120) το πολύ 

ημερολογιακές ημέρες.

2.  Τεκμηρίωση  Τεχνικών  και  λοιπών  στοιχείων  Εγγυήσεων,  Συντηρήσεως, 
Ανταλλακτικών – Αναλωσίμων κτλ

Άπαντα τα σχετικά συνυποβαλλόμενα, με την προσφορά στοιχεία, από τους «προμηθευτές», 

και κύρια τα στοιχεία τα οποία κρίνονται, όπως τεχνική περιγραφή, γενικοί-ειδικοί όροι, φύλλο 

συμμόρφωσης,  πιστοποιητικά  ή  βεβαιώσεις  για  το  εξειδικευμένο  τεχνικό  ή  εκπαιδευτικό 

προσωπικό, εξασφάλιση μακρόχρονης παροχής ανταλλακτικών ή αναλωσίμων μονοπωλιακού 

χαρακτήρα,  εξασφάλιση  μακρόχρονης  παροχής  υπηρεσιών,  εγκατάστασης,  service, 

εκπαίδευσης κλπ. εγγυήσεις ή καλύψεις τεχνικής ή οικονομικής φύσης κλπ. στοιχεία τα οποία 

αναφέρονται στα παραρτήματα της Διακήρυξης, προκειμένου να κριθούν, χαρακτηρισθούν και 

αξιολογηθούν πρέπει να είναι οπωσδήποτε επιβεβαιωμένα-τεκμηριωμένα από τον αντίστοιχο 

μητρικό κατασκευαστικό οίκο ή κατ’ ελάχιστον από τον επίσημα αναγνωρισμένο στη χώρα μας 

και  σε  πλήρη  λειτουργία  επί  τριετία  τουλάχιστον  θυγατρικό  οίκο,  ο  οποίος  θα  διαθέτει 

οπωσδήποτε και την αναγκαία οικονομοτεχνική ανάπτυξη-υποδομή στην Ελλάδα.

Για να χαρακτηρίζεται ο «προμηθευτής» ως θυγατρικός οίκος, πρέπει στο διακριτικό του τίτλο 

να έχει  και  τον τίτλο του μητρικού οίκου ή να υποβάλλει  στοιχεία που να βεβαιώνουν τον 

ισχυρισμό αυτό. Επίσης θα υποβάλλει οργανόγραμμα μητρικού και θυγατρικού οίκου, το οποίο 

θα περιλαμβάνει υπηρεσίες (για τα αντίστοιχα είδη).

‘Όλοι  οι  συμμετέχοντες  υποχρεωτικά  πρέπει  να  διαθέτουν  σύστημα  ποιότητας  ΕΝ  ΙSO 

9001:08,ή EN ISO 13485:04, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση και την τεχνική υποστήριξη 

ιατροτεχνολογικών  προϊόντων,  με  πιστοποιητικό  επίσημου  οργανισμού  πιστοποίησης,  το 

οποίο και κατατίθεται με την προσφορά.
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α.  Στοιχεία  φωτοτυπημένα  αόριστα  ελλιπή ή  ασαφή δεν  θα  λαμβάνονται  υπόψη κατά  την 

αξιολόγηση.

Ο νόμιμος εκπρόσωπος του Οίκου κατασκευής δύναται να βεβαιώνει τα ανωτέρω περιγραφόμενα 

στοιχεία  με  υπεύθυνες  δηλώσεις,εφόσον  του  έχει  δοθεί  προς  τούτο  από  τον  Μητρικό 

κατασκευαστικό οίκο επίσημη πρωτότυπη εξουσιοδότηση 

β. Στο περιεχόμενο των πάσης φύσεως βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών, ή δικαιολογητικών, ή 

εγγυήσεων-καλύψεων  (χρονικές  –  ποιοτικές  –  ποσοτικές  -  παροχής  όρων  συντήρησης  – 

ανταλλακτικών  -  αναλωσίμων  κλπ.),  τα  οποία  θα  αναφερθούν  &  κατατεθούν  από  τους 

«προμηθευτές» για την αξιολόγηση, βαθμολόγηση, προμήθεια – εγκατάσταση – παράδοση – 

εκπαίδευση  -  διασφάλιση  συντήρησης,  εγγυήσεων,  ανταλλακτικών,  αναλωσίμων, 

εκπαιδευμένου  (τεχνικού  ή  εκπαιδευτικού  προσωπικού)  κλπ.  ,  και  τα  οποία  θα  είναι 

πρωτότυπα, θα περιλαμβάνονται πλήρη στοιχεία, κατά περίπτωση, του μητρικού ή θυγατρικού 

ελληνικού οίκου (Δ/νση, τηλέφωνο, Fax, κλπ.) και του υπογράφοντος Νομίμου Εκπροσώπου 

(όνομα-ιδιότητα).

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  διαθέτει  στην  Ελλάδα  μόνιμα  κατάλληλα  εκπαιδευμένο 

προσωπικό,  με  πιστοποιητικό  εκπαίδευσης  και  εξουσιοδότησης  αυτού  από  τον  μητρικό 

κατασκευαστικό  οίκο,  για  την  συντήρηση  των  αντίστοιχων  μηχανημάτων.  Η  σύνθεση  του 

συνεργείου  συντήρησης  καθώς  και  τα  τυπικά  κλπ.  προσόντα  των  απασχολουμένων  να 

αναφερθούν  αναλυτικά  στην  προσφορά  ως  και  τα  αντίστοιχα  διακριβωμένα  προς  τούτο 

όργανα.

Ασάφειες  ή  αοριστίες,  ως προς τον  αριθμό,  προσόντα,  εκπαίδευση του προσωπικού τους 

όρους  εγγυήσεων  ή  τη  συντήρηση  κλπ.  θα  χαρακτηρίζονται,  απαράβατοι  όροι  και  οι 

προσφορές θα αποκλείονται.

 Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του μηχανήματος για δύο (2) 

τουλάχιστον χρόνια από την παράδοση του κατά τους όρους της διακήρυξης και τις ισχύουσες 

διατάξεις, ως και την εξασφάλιση διάθεσης ανταλλακτικών για δέκα τουλάχιστον (10) συνολικά 

έτη, με έγγραφη επιβεβαίωση του μητρικού κατασκευαστικού οίκου. Σε περίπτωση προσφοράς 

της  εγγύησης  καλής  λειτουργίας  πέραν  των  δύο  ετών,  η  σχετική  πέραν  των  δύο  ετών 

επιβεβαίωση  θα  γίνεται  με  έγγραφη  βεβαίωση  του  κατασκευαστικού  μητρικού  οίκου  και 

οπωσδήποτε με ειδική αναφορά για τον αντίστοιχο διαγωνισμό ή την επανάληψη του. Κατά τη 

διάρκεια  της  εγγύησης  το  Νοσοκομείο  δεν  θα  ευθύνεται  για  καμία  βλάβη  του  όλου 

μηχανήματος προερχόμενη από τη συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με 

κανένα  ποσό  για  τα  εργατικά,  ανταλλακτικά,  υλικά,  ηλεκτρικό  σύστημα,  ,  κλπ.,  ΟΠΩΣ 

ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, εκτός αναλωσίμων που αναφέρεται στη 

διακήρυξη ότι εξαιρούνται. Στην πλήρη εγγύηση περιλαμβάνεται υποχρέωση του προμηθευτή 
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και για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, σύμφωνα με τις οδηγίες του Κατασκευαστικού Οίκου, 

ώστε το μηχάνημα να είναι πάντα σε κατάσταση ετοιμότητας, ότι δηλαδή ακριβώς προβλέπει 

το  σχέδιο  πλήρους  σύμβασης.  ΚΑΤΑ  ΤΗΝ  ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΤΗΣ  ΕΓΓΥΗΣΗΣ  ΙΣΧΥΟΥΝ  ΟΙ 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο υπόχρεος φορέας για την έγκαιρη παράδοση του έτοιμου 
χώρου*,  προς  εγκατάσταση  του  συγκροτήματος,  δεν  συμμορφωθεί  εμπρόθεσμα  και  δεν 

ετοιμάσει το χώρο (σύμφωνα με τις αναγκαίες απαιτήσεις του προμηθευτικού οίκου), ένα μήνα 

πριν από την συμβατική ημερομηνία παράδοσης, τότε η μεν παράδοση των ειδών ακολουθεί 

τις αντίστοιχες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, η δε εγγύηση καλής λειτουργίας αρχίζει το 

βραδύτερο ένα μήνα, μετά την συμβατική ημερομηνία παράδοσης.

Κατά τη διάρκεια εγγύησης θα τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας, συντήρησης, βλάβης κλπ. που 

θα παρακολουθείται και θα μονογράφεται από τους υπεύθυνους του Νοσοκομείου (ιατρό  ή 

ηλεκτρονικό) και τον τεχνικό του προμηθευτή. Στο ημερολόγιο θα αναγράφονται οι βλάβες, τα 

αίτια τους και η διάρκεια ακινητοποίησης του μηχανήματος. Ο προμηθευτής θα ειδοποιείται 

τηλεφωνικά για την βλάβη και ει  δυνατόν για το είδος της και θα στέλνεται Fax,  οπότε και 

αρχίζει να μετρά ο χρόνος ακινητοποίησης. Στο τέλος του χρόνου εγγύησης θα αθροίζονται οι 

εργάσιμες  ημέρες  ακινητοποίησης  λόγω  βλάβης  οποιουδήποτε  μέρους  του  μηχανήματος 

ΙΣΧΥΕΙ ΟΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ  ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 Κατά την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής σε κατάσταση λειτουργίας ο προμηθευτής 

υποχρεούται να παραδώσει:  Πλήρη σειρά τευχών (εις διπλούν) με οδηγίες συντήρησης και 

επισκευής (SERVICE MANUALS) στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, καθώς και όλους τους 

απαραίτητους κωδικούς ελεγχων και επισκευών και όλα τα σχεδιαγράμματα των επιμέρους 

τμημάτων  του μηχανήματος.

 Μετά τη λήξη του ως άνω χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο προμηθευτής υποχρεώνεται 

να αναλάβει τη συντήρηση και την επισκευή του όλου συστήματος, μέχρι τη συμπλήρωση δέκα 

(10) ετών από της παράδοσης του μηχανήματος σε κατάσταση λειτουργίας, έναντι ιδιαίτερης 

ετήσιας  αμοιβής,  την  οποία  θα  έχει  καθορίσει  οπωσδήποτε  στην  αρχική  οικονομική  του 

προσφορά και με την σύμφωνη έγγραφη δήλωση-εγγύηση του μητρικού ή θυγατρικού οίκου, η 

οποία θα κατατεθεί μετά της προσφοράς και θα αναφέρεται στην αντίστοιχη Διακήρυξη, ως και 

στο υφιστάμενο τεχνικό δυναμικό στην χώρα μας για service κλπ, με βάση  το συνημμένο 

σχέδιο σύμβασης συντήρησης .

 Σχετικά  με  την  παροχή  εγγυήσεων  από τον  προμηθευτή  για  την  τήρηση  των  όρων  της 

σύμβασης προμήθειας και συντήρησης ισχύουν τα ακόλουθα :

α.  Κατά  την  υπογραφή  της  σύμβασης  προμήθειας  ο  προμηθευτής  υποχρεώνεται  να 

αντικαταστήσει  την  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό  με  άλλη  εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης όλων των όρων της σύμβασης, ίση με το δέκα (10%) τοις εκατό της 

συνολικής αξίας του υπό προμήθεια μηχανήματος (χωρίς Φ.Π.Α.).
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β.  Μετά  την  εκπνοή  του  χρόνου  της  εγγύησης  καλής  λειτουργίας  ο  προμηθευτής 

υποχρεώνεται, εφόσον θα έχει ανατεθεί κατά τα ανωτέρω η συντήρηση, να αντικαταστήσει την 

ως άνω εγγυητική επιστολή, με άλλη τήρησης των όρων πλήρους συντήρησης και επισκευών, 

ίση με δέκα τις εκατό (10%) της αντίστοιχης ετήσιας αμοιβής, όπως αυτή θα έχει καθορισθεί  

στην  οικονομική  προσφορά.  Η  εγγυητική  αυτή  επιστολή  θα  παραμείνει  μέχρι  την 

αντικατάσταση  της  από  την  αντίστοιχη  του  επόμενου  έτους  στο  φορέα  για  τον  οποίο 

προορίζεται  το  είδος.  Η αμοιβή  για  τη  συντήρηση θα καταβάλλεται  στο  τέλος  της  ετήσιας 

διάρκειας συντήρησης και αφού θα έχουν αφαιρεθεί τυχόν ρήτρες.

γ. Σε περίπτωση αφαίρεσης της εξουσιοδότησης του  μητρικού οίκου προς τον προμηθευτή, 

για παροχή ανταλλακτικών - συντηρήσεων - τεχνικής υποστήριξης - εγγυήσεων κλπ. και εντός 

της  απαιτούμενης  δεκαετίας,  θα  πρέπει  να  κατατεθεί  βεβαίωση  δέσμευσης  του  οίκου 

κατασκευής  για  την  συνεχή  και  απρόσκοπτη  λειτουργία  του  μηχανήματος,  με  τους  ίδιους 

ζητούμενους όρους μέχρις συμπλήρωσης της δεκαετίας τουλάχιστον.

3. Εκπαίδευση Προσωπικού-Πλήρης λειτουργία μηχανημάτων 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να συνυποβάλλει με ποινή αποκλεισμού, οπωσδήποτε μετά της 

προσφοράς  του  τα  παρακάτω,  προκειμένου  αφενός  μεν  τα  αντίστοιχα  στοιχεία  να 

αξιολογηθούν  –  βαθμολογηθούν  και  αφετέρου  δε  να  εξασφαλίζεται  η  πλήρης 

εκμεταλλευσιμότητα των δυνατοτήτων και αποδόσεων των ειδών και κύρια να διασφαλίζεται 

από τους χρήστες η κανονική λειτουργία των μηχανημάτων και ταυτόχρονα να προστατεύεται 

η Δημόσια Υγεία με την χρησιμοποίηση των αναγκαίων εκάστοτε στοιχείων, κατά τη διενέργεια 

των εξετάσεων :

α.  Πλήρες  εγχειρίδιο  με  σαφείς  οδηγίες  χρήσεως  και  λειτουργίας  του  μητρικού 

κατασκευαστικού  οίκου  (Operation  Manuals)  με  αναλυτική  περιγραφή  των  αντίστοιχων 

πρωτοκόλλων και λειτουργιών για όλες τις αντίστοιχες εφαρμογές μεταφρασμένο οπωσδήποτε 

στην Ελληνική γλώσσα κατά την παράδοση του μηχανήματος, ενώ στην αρχική προσφορά 

μπορεί να δοθεί στην Αγγλική και κατά προτίμηση και στην Ελληνική. 

β. Πλήρες αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους χρήστες (ιατρούς – τεχνολόγους) όπως 

και για τους τεχνικούς του  τμήματος βιοϊατρικής τεχνολογίας ( ένας τεχνικός θα εκπαιδευτεί 

στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή οίκου και  θα παρακολουθεί  όλες τις μετεκπαιδεύσεις 

που θα πραγματοποιούν για τους τεχνικούς του οίκου , θα του χορηγηθεί πιστοποιητικό ώστε 

να μπορεί  να επεμβαίνει  για  επισκευή και  συντήρηση ),  ως και  αντίγραφο των αναγκαίων 

βοηθημάτων ή πινάκων στην Ελληνική γλώσσα.

 Ο προμηθευτής υποχρεούται  να αναφέρει  ότι  διαθέτει  στην Ελλάδα μόνιμο και κατάλληλα 

εκπαιδευμένο προσωπικό  (πέραν και ανεξάρτητα του αντίστοιχου τεχνικού προσωπικού για 

παροχή  υπηρεσιών  εγκατάστασης,  συντήρησης,  κλπ)  για  την  υποστήριξη  των 
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προσφερομένων ειδών από άποψη λειτουργική και επίδειξη – εκμάθηση του προσωπικού των 

Νοσοκομείων (ιατρών – τεχνολόγων – χειριστών) τόσο επί της λειτουργίας των ειδών όσο και 

επί των δυνατοτήτων αποτελεσματικότερης και επωφελέστερης εκμετάλλευσης και ανάπτυξης 

της απόδοσής των, ποιοτικής και ποσοτικής.

Το υπόψη εκπαιδευτικό ως και το τεχνικό προσωπικό θα αναφερθεί χωριστά με τον αντίστοιχο 

χρόνο  ενασχόλησής  του,  τα  προσόντα,  εκπαίδευση  κλπ  και  θα  συνυποβληθεί  σχετικό 

πιστοποιητικό  ειδικής  προς  τούτο  εκπαίδευσης  και  αντίστοιχης  εξουσιοδότησης  από  τον 

μητρικό κατασκευαστικό οίκο, ώστε να τεκμηριώνεται η καταλληλότητά του, αντίστοιχα, για την 

πλήρη εκπαίδευση ιατρών χειριστών επί της λειτουργίας των μηχανημάτων και της πλήρους 

εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων των ειδών ενώ για το τεχνικό προσωπικό ή καταλληλότητα 

του για εγκατάσταση, service κλπ των υπόψη ειδών. Η υπόψη εκπαίδευση (ιατρών – φυσικών 

-  χειριστών)  θα  παρέχεται  επί  ένα  μήνα  μετά  την  εγκατάσταση  του  μηχανήματος  άνευ 

πρόσθετης αμοιβής του προμηθευτή.

Ο  προμηθευτής  υποχρεούται  εντός  της  δεκαετίας  να  παράσχει  επί  πλέον  μία  ανάλογη 

εκπαίδευση ύστερα από αίτημα του φορέα χωρίς την  καταβολή πρόσθετης αμοιβής για τυχόν 

επανάληψη της εκπαίδευσης μεταγενέστερα, προς εκπαίδευση νέου προσωπικού  (ιατρών,  ή 

χειριστών και βιοϊατρικών μηχανικών)

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν διαθέτει το προσωπικό της παραγράφου 3.β. πρέπει 

στην προσφορά να υπάρχει έγγραφο του μητρικού οίκου ότι η εκπαίδευση θα γίνει από δικό 

του εξειδικευμένο προσωπικό στην Ελληνική γλώσσα και με τους όρους που αναφέρονται στο 

άρθρο 3.

4. Ανταλλακτικά – Αναλώσιμα – SERVICE

Τα ανταλλακτικά συμπεριλαμβανομένων ,  ψηφιακών ανιχνευτών  ηλεκτρικό σύστημα, κλπ., 

περιλαμβάνονται οπωσδήποτε, με ποινή αποκλεισμού, μαζί με τα πάσης φύσεως υλικά και 

εργατικά, στην προσφερόμενη ετήσια τιμή συντήρησης.

Αναλώσιμα είναι μόνο τα μέσα αποθήκευσης( dvd’s , cd’s,) , σκιαγραφικά ,φιλμς ,χαρτί .

Ο προμηθευτής  υποχρεούται  να εξασφαλίσει  την  αποθήκευση ανταλλακτικών και  κύρια  τη 

διάθεση ανταλλακτικών, ως και των αντίστοιχων κατάλληλων υλικών για την πλήρη λειτουργία 

και  απόδοση  του  συγκροτήματος,  επί  δέκα  (10)  τουλάχιστον  συνολικά  έτη.  Η  ανάλογη 

δέσμευση  θα  γίνεται  με  κατάθεση  σχετικής  έγγραφης  βεβαίωσης  των  μητρικών 

κατασκευαστικών  οίκων,  για  την  αξιολόγηση  της  προσφοράς,  δεδομένου  ότι  κρίνεται  ως 

ουσιώδης απαίτηση της διακήρυξης για την ομαλή και απρόσκοπτη μακρόχρονη λειτουργία 

του συγκροτήματος.

Στην τεχνική προσφορά, πέρα από την βασική σύνθεση του προσφερόμενου συγκροτήματος 

θα  περιλαμβάνονται  οπωσδήποτε  σε λίστα όλα τα απαραίτητα  υλικά  -  αναλώσιμα για  την 

λειτουργία του μηχανήματος.
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5. Οροι και κόστος εξόδων συντήρησης -λειτουργίας

Ο προμηθευτής υποχρεούται στην οικονομική προσφορά να αναφέρει την συγκεκριμένη ετήσια 

τιμή  των  εξόδων  πλήρους  συντήρησης  (ως  4.1  ανωτέρω),  οπωσδήποτε  με  ποινή 

αποκλεισμού,  για  το  πρώτο  έτος,  μετά  τη  λήξη  του  χρόνου  εγγύησης  καλής  λειτουργίας, 

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

περίπτωση). Στη συνέχεια η τιμή να αναπροσαρμόζεται-αναθεωρείται  ετήσια, ως κατωτέρω 

αναφέρεται, μέχρι συμπληρώσεως συνολικά δεκαετίας.

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

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

συμπλήρωση δεκαετίας, με συγκεκριμένο αντίστοιχο ποσοστό της αναγκαίας κατά περίπτωση, 

ετήσιας  προσαύξησης  επί  των  αρχικών  τιμών,  το  οποίο  δεν  δύναται  να  υπερβαίνει  τον 

εκάστοτε επίσημο πληθωρισμό του προηγούμενου έτους της Ε.Σ.Υ.Ε.

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

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

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

επιμέρους απαιτήσεις της Διακήρυξης, ως προς τα περιλαμβανόμενα στη συντήρηση και ως 

προς τα τεχνικά στοιχεία εγγυήσεων-καλύψεων των υλικών, ώστε τελικά να καθίσταται δυνατή 

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

διαμόρφωση συμψηφιστικά της συνολικής ενδεικτικής τιμής συντήρησης-λειτουργίας, για μια 

δεκαετία.

6.  Διαμόρφωση  Ισοδύναμης  Σύνθεσης  Προσφορών  Και  αντίστοιχης  Συνολικής 
Ενδεικτικής Συγκριτικής  Τιμής.

 Κατά  την  αξιολόγηση  –  βαθμολόγηση  των  προσφορών  καταρτίζεται,  για  κάθε  αποδεκτή 

προσφορά, ισοδύναμη συγκριτικά σύνθεση του προσφερομένου είδους, η οποία οφείλει  να 

ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Διακήρυξης και με βάση αυτή τη σύνθεση, διαμορφώνεται μετά το 

άνοιγμα  των οικονομικών προσφορών, η  αντίστοιχη ισοδύναμη συγκριτική τιμή προμήθειας 

του είδους.

Η ισοδύναμη συγκριτική τιμή προμήθειας – εγκατάστασης – παράδοσης σε λειτουργία,  θα 

ληφθεί υπόψη, ως θα διαμορφωθεί στην οικονομική αξιολόγηση των προσφορών.

 Η  συνολική  ενδεικτική  τιμή,  της  πλήρους  συντήρησης,  για  δέκα  συνολικά  έτη,  με  βάση 

υπολογισμού την προσφερόμενη τιμή Τ1 για το πρώτο έτος μετά την λήξη της εγγύησης θα 

ληφθεί  υπόψη  στην  οικονομική  αξιολόγηση  (χωρίς  τις  αντίστοιχες  προσφερόμενες  ετήσιες 

προσαυξήσεις – αναθεωρήσεις) κατά 0,75 του συνολικού για δέκα έτη ποσού, προκειμένου οι 

μελλοντικές δαπάνες να αναχθούν σε παρούσες αξίες.
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 Η συνολική συγκριτική ενδεικτική τιμή, η οποία προκύπτει ως άθροισμα :

α)  της  ισοδύναμης συγκριτικής τιμής  προμήθειας – εγκατάστασης – παράδοσης σε πλήρη 

λειτουργία, ως προαναφέρθηκε,

β) της ενδεικτικής συνολικής τιμής (οπωσδήποτε για δέκα συνολικά έτη και ανεξάρτητα του 

χρόνου  κλπ.  Όρων  εγγύησης)  της  αντίστοιχης  συντήρησης  και  λειτουργίας,  ως 

προαναφέρθηκε, κατά 0,75 

Θα  ληφθεί  υπόψη  και  θα  συμμετάσχει  στη  διαδικασία  ανάδειξης  της  συμφερότερης 

προσφοράς σε συσχετισμό πάντοτε με την, κατά προσφορά, σταθμισμένη βαθμολογία

7. Πληρότητα Στοιχείων Προσφοράς

 Οι προσφορές για να χαρακτηρισθούν καταρχήν αποδεκτές και να αξιολογηθούν θα πρέπει με 

ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, να είναι πλήρεις, σαφείς, αναλυτικές, τεκμηριωμένες και 

δεόντως  υπογεγραμμένες  και  να  ικανοποιούν  τις  απαιτήσεις  τεχνικές  ή  πληρότητας, 

βεβαιώσεων κλπ που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη.

Τα στοιχεία των προσφερομένων μηχανημάτων κλπ πρέπει να είναι πλήρως τεκμηριωμένα 

ώστε  να  παρέχεται  η  ευχέρεια  βαθμολόγησης,  κατά  την  αξιολόγηση  των  τεχνικών 

χαρακτηριστικών των προσφερομένων ειδών, σε σύγκριση με τις τεχνικές κλπ. απαιτήσεις της 

διακήρυξης  των  ποιοτικών,  ποσοτικών,  λειτουργικών αποδόσεων και  πλεονεκτημάτων των 

ειδών,  ως  επίσης  των  εγγυήσεων,  της  τεχνικής  υποδομής  για  παροχή  υπηρεσιών  και 

αποθήκευση  –  προμήθεια  ανταλλακτικών  ή  αναλωσίμων,  της  δυνατότητας  για  παροχή 

εκπαίδευσης για τις λειτουργικές ανάγκες ή τις ανάγκες παροχής υπηρεσιών σέρβις κλπ.

Ο φάκελος της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ,  θα περιλαμβάνει  οπωσδήποτε  πλήρη αναλυτική 

«Τεχνική  Περιγραφή» στην  ελληνική  γλώσσα,  σε  πλήρη  ανταπόκριση  –  παραπομπή  (ανά 

κεφάλαιο και παράγραφο) με την τεχνική περιγραφή της Διακήρυξης και τα συνυποβαλλόμενα 

prospectus ή δικαιολογητικά (σε πρωτότυπα) ώστε να επιτυγχάνεται αντικειμενική αξιολόγηση.

Επίσης  θα  συνυποβάλλεται  πλήρες  «Φύλλο  Συμμόρφωσης  –  Τεκμηρίωσης»  το  οποίο  θα 

περιλαμβάνει  με  πληρότητα  για  το  σύνολο  των  όρων  της  διακήρυξης  (γενικών,  ειδικών, 

τεχνικών  κλπ)  όλες  τις  απαντήσεις  (  ανά  παράρτημα,  κεφάλαιο,  παράγραφο  κλπ)  με 

παραπομπή, για τεκμηρίωση, στα συνημμένα τεχνικά εγχειρίδια.

Προσφορές οι οποίες θα αντιγράφουν την τεχνική περιγραφή της διακήρυξης ή θα απαντούν 

μονολεκτικά ΝΑΙ ή συμφωνούμε κλπ. χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη παραπομπή – αντιστοιχία 

μεταξύ κειμένου, ανά παράγραφο και prospectus θα αποκλείονται.

Οι προσφορές θα περιλαμβάνουν και θα αναγράφουν οπωσδήποτε την ισοδύναμη σύνθεση 

του συγκροτήματος, κατά τις απαιτήσεις των όρων της διακήρυξης με αντίγραφο αντίστοιχο της 
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οικονομικής προσφοράς, χωρίς όμως αναγραφή των προσφερομένων τιμών.

Η προσφορά πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 

1599/86 όπου ο προμηθευτής θα αναγράφει – δηλώνει εάν η προσφορά έχει αποκλίσεις από 

την  τεχνική  περιγραφή  κλπ.  όρους  της  διακήρυξης  και  σε  καταφατική  περίπτωση  να 

αναφέρονται – σημειώνονται αναλυτικά.

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι συμμετέχοντες καταθέτουν βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά για 

τεχνικά χαρακτηριστικά ή δυνατότητες  των προσφερομένων ειδών ή για  το  εκπαιδευτικό ή 

τεχνικό προσωπικό ή για τις εγγυήσεις – καλύψεις χρονικές – λειτουργικές ή για σέρβις ή για 

ανταλλακτικά κλπ θα πρέπει απαραίτητα: 

α. Να είναι πρωτότυπες (όχι φωτοτυπίες) του μητρικού κατασκευαστικού οίκου ή ελληνικού 

θυγατρικού οίκου (όχι τοπικού αντιπροσώπου ή άλλου εκπροσώπου)

β.  Να  αναγράφονται  πλήρη  στοιχεία  του  εκδότη,  του  υπογράφοντος  και  του  νομίμου 

εκπροσώπου (τίτλος, Δ/νση, τηλ/νο, φαξ) για δυνατότητα επαλήθευσης και

γ.  Να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική

Προσφορές  οι  οποίες  στην  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ή  στο  ΦΥΛΛΟ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  – 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ  κλπ.  θα  είναι  αόριστες,  ασαφείς  ή  ελλιπείς  και  δεν  θα  πληρούν  όλες  τις 

παραπάνω προϋποθέσεις, για τεκμηρίωση, θα χαρακτηρίζονται με ουσιώδεις αποκλίσεις και 

θα αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας αξιολόγησης.

 Για διευκόλυνση και διασφάλιση της διαδικασίας αξιολόγησης, το σύνολο των στοιχείων της 

Τεχνικής Προσφοράς (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ – 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΧΩΡΙΣ  ΤΙΜΕΣ  ΚΑΙ  ΛΟΙΠΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ)  θα 

υποβάλλονται οπωσδήποτε σε δύο πλήρεις χωριστές σειρές, σε χωριστούς φακέλους – ντοσιέ 

με  αρίθμηση του περιεχομένου κάθε  φακέλου και  αντίστοιχο ευρετήριο και  σε ηλεκτρονική 

μορφή επί ποινή αποκλεισμού.

 Οι  συμμετέχοντες  πρέπει,  με  ποινή  αποκλεισμού  της  προσφοράς,  να  καταθέσουν  με  την 

προσφορά και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ISO, (ΕΝ  ISO 9001:08 ή  EN ISO 13485:04),  με 

πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση και την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων 

και πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE, ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες 

απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. (οδηγία 93/42/ΕΟΚ όπως ισχύει σήμερα) καθώς και 

τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με την ΔΥ8/1348/04.

*Διευκρίνιση:

 Ως  υπόχρεος φορέας για την έγκαιρη παράδοση του έτοιμου χώρου, ορίζεται το Νοσοκομείο .
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………..
Κατάστημα ……………………………………Ημερομηνία έκδοσης……………….

Προς Γ.Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α.Τ. 
ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής Αρ….……………………….. ΕΥΡΩ……………...

   Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι 

του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..,}

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών 

α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………

β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………

γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους 

εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,}

και μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………………………………… για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της (τάδε του 

μηνός του έτους τάδε)….…………. για την προμήθεια (του τάδε είδους) συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με 

διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ..................................., σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας. 

Η  παρούσα  εγγύηση  καλύπτει  καθ’  όλο  το  χρόνο  ισχύος  της  μόνο  τις  από  τη  συμμετοχή  στον  ανωτέρω  διαγωνισμό 

απορρέουσες υποχρεώσεις

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.}
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{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.}

   Το παραπάνω ποσό της εγγύησης τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας, ολικά ή μερικά χωρίς 

καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από 

απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό 

αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.  

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος 

τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς, όπως αναφέρεται σχετικά στη διακήρυξη).

Βεβαιώνεται  υπεύθυνα  ότι  το  ποσό  των  εγγυητικών  μας  επιστολών  που  έχουν  δοθεί  στο  Δημόσιο  και  στα  ΝΠΔΔ, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο 

Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Προς Γ.Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α.Τ. 
ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ

Ονομασία Τράπεζας …………..
Κατάστημα ……………………………………Ημερομηνία έκδοσης……………….

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και  ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι  του δικαιώματος της διαιρέσεως και  

διζήσεως, υπέρ 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών 

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

μελών  της  Ένωσης  ή  Κοινοπραξίας,  ατομικά  για  κάθε  μία  από  αυτές  και  ως  αλληλέγγυα  και  εις  ολόκληρο 

υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό................... που  

αφορά  στο  διαγωνισμό  της  (συμπληρώνετε  την  ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού)  ………….  για  την 

προμήθεια (του τάδε είδους) συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν 

περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.
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Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά 

ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής 

σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 

θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και στα ΝΠΔΔ, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το 

Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

 (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Για  την προμήθεια  και εγκατάσταση  ΕΝΟΣ (1) ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ  

    Στην Αθήνα σήμερα στις ……………..  μεταξύ των συμβαλλομένων, αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 
Γ.Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α.Τ. ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ
 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον                                      Διοικητή του Νοσοκομείου και που στη 

συνέχεια  θα  αποκαλείται  το  «Νοσοκομείο»,  και  αφ’  ετέρου  της  ……………………. που  εδρεύει 

……………,  Τ.Κ.  …………….  και  εκπροσωπείται  νόμιμα  με  απόφαση  του  ΔΣ  της  από  τον 

……………………………………........……,  και  που  στη  συνέχεια  θα  αποκαλείται  «Η  Προμηθεύτρια», 

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα:

Άρθρο 1ο

    Σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου που ελήφθη  κατά την υπ' αριθμ. ……………….. 
συνεδρίαση του, την αρ.πρωτ.  ……………… έγκριση από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.), 

και ύστερα από ανοικτό  διαγωνισμό, «Η Προμηθεύτρια» αναλαμβάνει την υποχρέωση να προμηθεύσει 

στο Γ.Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α.Τ  όπως παρακάτω περιγράφεται με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που 

ακολουθούν:

Άρθρο 2ο -  Περιγραφή Μηχανήματος
Σελίδα 67 από 74



…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………

Άρθρο 3ο - Στοιχεία Συμβάσεως.
    Στοιχεία της συμβάσεως αυτής αποτελούν τα εξής έγγραφα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο με 

την  παρούσα  μέρος  και  τα  οποία  θεωρούνται  ότι  επαναλαμβάνονται  σ'  αυτό  και  από  τα  δύο 

συμβαλλόμενα μέρη :

• Η  υπ’  αριθμ.  …  και  με  αριθμ.  πρωτ.  …………….  διακήρυξη  του  Νοσοκομείου  με  τις  τεχνικές 

προδιαγραφές που καθορίζονται σ’αυτήν.

• Οι γενικοί όροι προμήθειας και εγκατάστασης στο Νοσοκομείο.

• Η  με  αρ.πρωτ………………  προσφορά  της  προμηθεύτριας  με  τα  prospectus  και  τις  τεχνικές 

περιγραφές που τη συνοδεύουν.

   Σε περίπτωση αντίθεσης μεταξύ των παραπάνω στοιχείων κατισχύουν με τη σειρά :

♦ Η  παρούσα σύμβαση.

♦ Η υπ’ αριθμ……… και με αριθμ. πρωτ. …………………. διακήρυξη του Νοσοκομείου με τις τεχνικές 

προδιαγραφές που καθορίζονται σ’αυτήν.

♦ Οι γενικοί όροι προμήθειας και εγκατάστασης στο Νοσοκομείο.

♦ Η  με  αρ.  πρωτ.  ………………  προσφορά  της  προμηθεύτριας  με  τα  prospectus  και  τις  τεχνικές 

περιγραφές που τη συνοδεύουν.

   Κάθε αντίθετη ρήτρα της προμηθεύτριας δεν ισχύει.

Άρθρο 4ο - Τίμημα - Κρατήσεις.
   Το συνολικό τίμημα του υπό προμήθεια ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ελεύθερης  παράδοσης στο 

Νοσοκομείο, συνομολογείται με την παρούσα το ποσόν των ……………………..ευρώ.

   Δεν περιλαμβάνεται στο ανωτέρω τίμημα, ο φόρος προστιθέμενης αξίας που θα καταβληθεί στην 

προμηθεύτρια από το Νοσοκομείο με την εξόφληση του τιμολογίου.

   Το παραπάνω τίμημα που συμφωνήθηκε για της υπό προμήθεια ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ , σε 

καμία περίπτωση δεν μπορεί να μεταβληθεί, και η προμηθεύτρια παραιτείται από τώρα του δικαιώματος 

να ζητήσει αναθεώρησή του σε οποιαδήποτε περίπτωση, ακόμα και για λόγους που προβλέπονται από 

το άρθρο 388 του Αστικού Κώδικα.

    Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις κατωτέρω  κρατήσεις:

♦ Ποσοστό 1,50% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου για ΜΤΠΥ (άρθρο 22 του ΠΔ 422/81).

♦ Ποσοστό 0,036% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου για τέλος χαρτοσήμου υπέρ ΜΤΠΥ (άρθρο 10 

του Ν.187/43 & άρθρο 7 του Ν.184/90).

♦ Ποσοστό 2‰ επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου (άρθρο 6, παρ. 7 του Ν.3580/2007)

♦ Ποσοστό  2%  επί  της  καθαρής  αξίας  του  τιμολογίου    μετά  την  αφαίρεση  των  προηγουμένων 

κρατήσεων  (άρθρο 3 του Ν.3580/2007 και άρθρο 24  παρ. 6 του Ν.  3846/2010).
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♦ Φόρος εισοδήματος 4% επί της καθαρής αξίας μετά την αφαίρεση  των ανωτέρω κρατήσεων.

Άρθρο 5ο  -  Τρόπος Πληρωμής.
Το παραπάνω τίμημα  θα  πληρωθεί  στην  προμηθεύτρια  από  το  Ταμείο  του  Νοσοκομείου  μέσα  σε 

χρονικό  διάστημα  (60)   ημερών  από  την  οριστική  σε  λειτουργία  παραλαβή  ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ 

ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ, και  αφού η προμηθεύτρια καταθέσει στο ταμείο του Νοσοκομείου τα κατά το Νόμο 

δικαιολογητικά έγγραφα (τιμολόγιο, εξοφλητική απόδειξη, εξουσιοδότηση κλπ).

Άρθρο 6ο   -  Εγκατάσταση  και οριστική σε λειτουργία παραλαβή.
    Η άφιξη  του   υπό προμήθεια  ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ  πρέπει  να  συντελεσθεί  μέσα σε 

…………….. ημέρες (το πολύ 120) από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης συμβάσεως, 

     Αμέσως  μετά  την  μεταφορά  του  στον  προς  εγκατάσταση  χώρο  του  Νοσοκομείου,  θα 

πραγματοποιηθεί  ποσοτική  παραλαβή  από  Επιτροπή  του  Νοσοκομείου,  και  θα  υπογραφεί  σχετικό 

πρωτόκολλο ποσοτικής παραλαβής.

    Το  Νοσοκομείο  υποχρεούται  να  παραδώσει  έτοιμους  τους  απαιτούμενους  για  τις  εργασίες 

αποξήλωσης και εγκατάστασης χώρους δύο ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών 

της εγκατάστασης,  την οποία θα του έχει  γνωστοποιήσει  γραπτά η Προμηθεύτρια αμέσως μετά την 

ποσοτική παραλαβή των μηχανημάτων.

    Η Προμηθεύτρια, που έχει ήδη λάβει γνώση των χώρων αυτών, δηλώνει με την παρούσα, ότι τους 

θεωρεί  απόλυτα  κατάλληλους  και  υποχρεώνεται  να  απομακρύνει  την  υπάρχουσα  μονάδα  και  να 

εγκαταστήσει και παραδώσει σε λειτουργία τη νέα μέσα σε ……………. ημέρες (το πολύ 60) από την 

ποσοτική παραλαβή με ειδικευμένο και εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό της και με δική της ευθύνη 

και δαπάνη για τις εργασίες εγκατάστασης. Αμέσως μετά την παράδοση σε λειτουργία θα συνταχθεί και  

θα υπογραφεί από Επιτροπή του Νοσοκομείου και την προμηθεύτρια, σχετικό πρωτόκολλο οριστικής σε 

λειτουργία παραλαβής.

    Κατά την οριστική αυτή παραλαβή, η προμηθεύτρια υποχρεώνεται να παραδώσει στο Νοσοκομείο τα 

σχετικά σχεδιαγράμματα και έντυπα (SERVICE MANUALS) που είναι αναγκαία για την συντήρηση και 

επισκευή  του  μαγνητικού  τομογράφου  καθώς  και  συγκεκριμένο  χρονοδιάγραμμα  εκπαίδευσης 

προσωπικού βάσει της προσφοράς του το οποίο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε …….. ημέρες 

(το πολύ 60) από την ημερομηνία οριστικής σε λειτουργία παραλαβής του. 

   Η  ολοκλήρωση  του  προγράμματος  εκπαίδευσης  προσωπικού  που  παρείχε  η  προμηθεύτρια  θα 

πιστοποιηθεί με σχετικό έγγραφο της αρμόδιας Επιτροπής παραλαβής του Νοσοκομείου. 

   Σε περίπτωση που μία από τις παραπάνω παραλαβές αποδειχθεί ότι δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις του 

Νοσοκομείου  που  περιγράφονται  στην  παρούσα  σύμβαση,  το  Νοσοκομείο  δύναται  να  αρνηθεί  την 

σύνταξη  και  υπογραφή  του  σχετικού  πρωτοκόλλου  από την  κατάρτιση  του  οποίου  εξαρτάται  και  η 

εφαρμογή  και  η  λειτουργία  ορισμένων  διατάξεων  της  παρούσης,  μέχρις  ότου  η  Προμηθεύτρια 

εκπληρώσει  τους  όρους  και  τις  συμφωνίες  που  αναφέρονται  στην  παρούσα  σύμβαση,  τάσσοντας 

ταυτόχρονα στην Προμηθεύτρια και μία εύλογη κατά την κρίση του προθεσμία, η παρέλευση της οποίας 

Σελίδα 69 από 74



χωρίς αποτέλεσμα, παρέχει στο Νοσοκομείο το δικαίωμα να ασκήσει παράλληλα κάθε νόμιμο δικαίωμά 

του που απορρέει από την σύμβαση.

  

                                              Άρθρο 7ο - Εγγύηση καλής λειτουργίας.

    Η Προμηθεύτρια εγγυάται την καλή λειτουργία του μαγνητικού τομογράφου για χρονικό διάστημα 

…………..  από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής και υποχρεώνεται  να συντηρεί και να προβαίνει 

σε οποιαδήποτε τυχόν απαιτούμενη επισκευή των με δική της ευθύνη και δικές της δαπάνες, σύμφωνα 

με τους όρους του Παραρτήματος Ε της παρούσης διακήρυξης. 

Άρθρο 7αο - Συντήρηση μηχανήματος μετά τη λήξη εγγύησης καλής λειτουργίας
  Μετά  τη  λήξη   εγγύησης  καλής  λειτουργίας  θα  υπογραφεί  συμβόλαιο  πλήρους  συντήρησης   και 

επισκευής του μηχανήματος με την Προμηθεύτρια σύμφωνα με το σχέδιο του Παραρτήματος Ε και τις  

δεσμεύσεις των στοιχείων της οικονομικής της προσφοράς.

Άρθρο 8ο  - Εγγυητική επιστολή καλής .......……………….
    Η Προμηθεύτρια κατέθεσε στο Νοσοκομείο την υπ' αριθμόν ...................………...  εγγυητική επιστολή 

καλής  …………..............……  της  ……………......................…..  …………..……………  αξίας  ευρώ 

……………… και λήξη ισχύος ………………...-

    Το Νοσοκομείο επιφυλάσσεται ρητά για όλα τα δικαιώματα που πηγάζουν από τα άρθρα 534 και 

επόμενα του Α.Κ. Γίνεται στο παρόν μνεία και συμφωνείται ρητά, ότι η έναρξη του χρόνου παραγραφής 

των ελαττωμάτων που εκδηλώθηκαν μέσα στην προθεσμία που τάσσεται παραπάνω, αρχίζει από τη 

στιγμή που εκδηλώθηκαν.

Άρθρο 9ο - Ποινικές ρήτρες.
     Η μη εκτέλεση ή η μη σωστή εκτέλεση των όρων της παρούσης συμβάσεως  από την προμηθεύτρια,  

θα συνεπάγεται εκτός των άλλων νομίμων συνεπειών που προβλέπονται στα άρθρα 32,33 και 34 του 

Π.Δ. 118/07  (ΦΕΚ 150 /Τεύχος Α/ 10-7-07), την κατάπτωση σε βάρος της προμηθεύτριας και σε όφελος 

του Νοσοκομείου, ποινικής ρήτρας ποσού ίσου με το 10% του συνολικού τιμήματος που συμφωνήθηκε 

για την προμήθεια του μηχανήματος.

     Η  μη  οριστική  παράδοση σε  λειτουργία  του  υπό προμήθεια  μηχανήματος  μέσα  στα  όρια  της 

συμβατικής προθεσμίας, συνεπάγεται την κατάπτωση σε βάρος της προμηθεύτριας και σε όφελος του 

Νοσοκομείου ποινικής ρήτρας ποσού ίσου με το  3ο/οο επί του συνολικού τιμήματός του για κάθε ημέρα 

καθυστέρησης της παράδοσής του.

    Για καθυστέρηση της οριστικής παράδοσης σε λειτουργία του μηχανήματος πέραν  των εξήντα  (60) 

ημερών, μπορεί το Νοσοκομείο να κηρύξει έκπτωτη την προμηθεύτρια, σε βάρος της οποίας επέρχονται 

οι συνέπειες από τη μη εκτέλεση των όρων της παρούσης συμβάσεως.
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    Τα  ποσά  των  ποινικών  ρητρών  που  θα  καταπέσουν,  θα  εισπράττονται  από  την  εγγύηση  της 

Προμηθεύτριας, σε περίπτωση δε που αυτή θα εξαντληθεί, θα παρακρατούνται από το τίμημα που έχει 

πιστωθεί. Σε περίπτωση τέλος ανυπαρξίας αυτού, θα εισπράττονται απ' ευθείας από την προμηθεύτρια.

    Οι  παραπάνω  συνέπειες  επέρχονται  ανεξάρτητα  από  κάθε  άλλη  νόμιμη  υποχρέωση  της 

προμηθεύτριας για τις παραπάνω αιτίες,  ως και ανεξάρτητα από την αποζημίωση που δικαιούται το 

Νοσοκομείο για την τυχόν ζημιά που θα υποστεί από τις αιτίες αυτές.

    

 Άρθρο 10ο - Αρμόδια δικαστήρια.
    Για όλα τα θέματα της παρούσης συμβάσεως και τις τυχόν για αυτά διαφορές που θα προκύψουν 

μεταξύ των συμβαλλομένων, ως μόνα αρμόδια καθορίζονται με την παρούσα τα δικαστήρια της Αθήνας, 

και η Προμηθεύτρια αποδέχεται ανεπιφύλακτα να υποβληθεί αποκλειστικά στην δικαιοδοσία τους.

    Η τυχόν ακυρότητα ενός ή περισσοτέρων όρων της σύμβασης δεν καθιστά άκυρη ολόκληρη τη 

σύμβαση. Αν οποιοσδήποτε όρος της σύμβασης κηρυχθεί δικαστικώς άκυρος, δεν θίγεται το κύρος όλης 

της σύμβασης. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται, σε περίπτωση κατά την οποία όρος της σύμβασης 

κηρυχθεί άκυρος ή αντιτίθεται σε ρητή μεταγενέστερη νομοθετική πρόβλεψη, να τον αντικαταστήσουν με 

άλλον όρο, ο οποίος θα έχει νόημα όσο το δυνατόν πλησιέστερο σε αυτόν του αντικατασταθέντος όρου 

τροποποιώντας τη σύμβαση.

    Η παρούσα σύμβαση διέπεται υπό των διατάξεων του Ν.2286/95, του Ν. 2362/95, του Π.Δ. 60/07 και 

του Π.Δ. 118/07.

    Αφού αυτά συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε το παρόν σε τρία 

πρωτότυπα και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφτηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Άρθρο 11ο - Δημοσιότητα
Ο  Ανάδοχος  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  για  ανάρτηση  ευδιάκριτης  και  ευμεγέθους  μόνιμης 

επεξηγηματικής  πινακίδας,  για  τη  δημοσιοποίηση  της  συνεισφοράς  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  στη 

συγχρηματοδότηση της συγκεκριμένης πράξης, σύμφωνα με  τον Κανονισμό. (ΕΚ) 1828/2006.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 Ο Διοικητής του Νοσοκομειου                                                    Η Προμηθεύτρια
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

Η  Εταιρεία  ………..  (εταιρεία)  έχει  προμηθεύσει  στο  νοσοκομείο………  (πελάτης)  ένα 

συγκρότημα……………………………….του οίκου…………..,  Μοντέλο ………………. 

Το  συγκρότημα  αυτό,   το  οποίο  ο  πελάτης  χρησιμοποιεί  για  ……………………………..  και 

……………………………………..σκοπούς  έχει  από  τη  φύση  του  ανάγκη  ειδικής  συντήρησης  και 

παρακολούθησης .

Ο πελάτης αναθέτει με την παρούσα στην εταιρεία ως αντιπρόσωπο/εκπρόσωπο του κατασκευαστού 

Οίκου …………………….. στην Ελλάδα και η εταιρεία δηλώνει ότι αναλαμβάνει την πλήρη συντήρηση, 

επισκευή και παρακολούθηση του συγκροτήματος με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες : 

Η  Εταιρεία  υποχρεούται  να  διαθέτει  στην  Ελλάδα  μόνιμα  κατάλληλα  εκπαιδευμένο  προσωπικό,  με 

πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότησης αυτού από τον μητρικό κατασκευαστικό οίκο,  για την 

συντήρηση των συγκεκριμένων μηχανημάτων. 

1.     ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Η Εταιρεία αναλαμβάνει τη συντήρηση και επισκευή του συγκροτήματος και των αναφερόμενων μερών 

και  εξαρτημάτων του καθ’  όλη τη διάρκεια της σύμβασης σύμφωνα με τα ειδικά εγχειρίδια  και 

προδιαγραφές του κατασκευαστή Οίκου.

Η σύμβαση περιλαμβάνει τη λειτουργική συντήρηση του συγκροτήματος και ειδικότερα :

α) τις αναγκαίες ρυθμίσεις τον έλεγχο ικανότητας λειτουργίας και καλής απόδοσης.
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Η σύμβαση περιλαμβάνει ακόμα την αποκατάσταση τυχόν ανωμαλιών και ειδικότερα :

α)  Την αποκατάσταση συνήθων βλαβών και  ζημιών  οφειλομένων σε  φυσιολογική  φθορά από 

συνήθη χρήση .

β) Την αντικατάσταση των φθαρμένων ανταλλακτικών από συνήθη χρήση,  εξαιρουμένων μόνο 

των  αναλωσίμων  υλικών  τα  οποία  είναι  τα  (  cd  ’    s  /  dvd  ’  s  ,   Φιλμ,  χαρτί  ,  Σκιαγραφικά  που  η   

προμήθεια βαρύνει τον πελάτη. 

γ)  Την  αντικατάσταση  απεριόριστου  αριθμού  ακτινολογικών  λυχνιών,   λυχνιών,  ψηφιακών 

ανιχνευτών κλπ (απεριόριστος αριθμός).

δ) Τη λήψη κάθε προληπτικού μέτρου για την αποφυγή τυχόν ανωμαλιών ή ζημιών.

ε) Τυχόν αναβαθμίσεις του κατασκευαστή Οίκου σε υπάρχοντα προγράμματα (software,  hardware 

κλπ.).

Η συντήρηση και  επισκευή θα γίνεται με τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και όργανα μετρήσεως και 

ελέγχου από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό της εταιρείας,  σύμφωνα με τις διεθνώς ισχύουσες 

προδιαγραφές του κατασκευαστού Οίκου του συγκροτήματος.

Κατά τη συντήρηση ή επισκευή η Εταιρεία θα προβαίνει κατά την άποψή της,  σε κάθε απαιτούμενη 

τεχνική μετατροπή για την αρτιότερη και ασφαλή λειτουργία και απόδοση του συγκροτήματος,  εφ’ 

όσον τούτο επιτρέπεται ή προβλέπεται από τον κατασκευαστή Οίκο. 

Οι  μετατροπές  αυτές  δεν  θα  έχουν  επίπτωση  στην  παρεχομένη  ποιότητα  και  ταχύτητα  των 

εκτελουμένων  εξετάσεων,  όπως  αυτές  προσδιορίζονται  στη  σύμβαση  της  αγοράς  του 

μηχανήματος. Αντίθετα αποσκοπούν στη βελτίωση των λειτουργικών χαρακτηριστικών.

Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης θα τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας-βλαβών και 

συντήρησης του συγκροτήματος,  με ευθύνη του Κλινικού Τμήματος και του Τμήματος Βιοϊατρικής 

Τεχνολογίας .  Το ημερολόγιο αυτό θα υπογράφεται  από τον  αρμόδιο ιατρό του Τμήματος  τον 

αρμόδιο  ηλεκτρονικό  του  Τμήματος  Βιοϊατρικής  Τεχνολογίας  και  τον  υπεύθυνο  τεχνικό  της 

Εταιρείας  .Στο  ημερολόγιο  θα  αναγράφονται  όλες  οι  βλάβες  και  τα  αίτιά  τους,   καθώς  και  οι 

ενέργειες αποκατάστασής τους από την πλευρά της Εταιρείας .

2.      ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
     Η προληπτική συντήρηση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του οίκου κατασκευής  από Δευτέρα 

έως Παρασκευή και από ώρα 08.00 έως 16.00.

        Οι επισκευές των βλαβών γίνονται καθημερινά μη εξαιρουμένων των Αργιών και Σαββατοκύριακων 

όταν το Νοσοκομείο εφημερεύει. Η προσέλευση των Τεχνικών  της Εταιρείας για τις επισκευές θα γίνεται 

κατά το δυνατόν μέσα σε 2 ώρες ( για την περιοχή της Αττικής ) από τη λήψη της ειδοποίησης στα 

γραφεία της.

        Κατά την διάρκεια των Συντηρήσεων-Επισκευών που θα γίνονται από τους τεχνικούς της εταιρείας 

θα ειδοποιείται με Fax και αρμόδιος τεχνικός της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας . Παράβαση αυτού του όρου 

θα επιφέρει την ποινή της μη πληρωμής του εξαμηνιαίου τιμολογίου που θα εκδίδεται από την εταιρεία. 
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        Η επιτρεπόμενη διάρκεια ακινητοποίησης του συγκροτήματος συμφωνείται σε  διακόσιες σαράντα 

(240)  ώρες ανά έτος . Ως χρόνος ακινητοποίησης ορίζεται ο χρόνος ακινητοποίησης των επί μέρους 

αυτόνομων λειτουργικών μονάδων ή του συνόλου του συγκροτήματος κατά τον οποίο δεν ήταν δυνατή η 

διενέργεια  περιστατικού  .  Ο χρόνος  αυτός  θα  προσμετράται  αθροιστικά  από  τη  στιγμή  κλήσης  της 

εταιρείας για επισκευή (με αποστολή fax από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρες 08.00 έως 20.00 

(μη εξαιρουμένων των Αργιών και Σαββατοκύριακων όταν το Νοσοκομείο εφημερεύει). O χρόνος αυτός 

δεν περιλαμβάνει τον χρόνο προληπτικής συντήρησης και εργασίες αναβάθμισης του συγκροτήματος. 

Ως ώρα ακινητοποίησης θα λογίζεται το σύνολο των ωρών του 24ώρου από την χρονική στιγμή της 

ειδοποίησης της εταιρείας, όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της 

βλάβης.

3.     ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
        Στο τέλος ισχύος του κάθε χρόνου της σύμβασης θα υπολογίζονται οι ώρες ακινητοποίησης του  

συγκροτήματος όπως ορίζεται ανωτέρω .

       Για κάθε ώρα ακινητοποίησης πέραν διακοσίων σαράντα (240) ωρών ετησίως, θα επιβάλλεται στην 

………………ως ποινική ρήτρα παράταση της σύμβασης πέντε ώρες  χωρίς αμοιβή και ογδόντα (80) 

ΕΥΡΩ πρόστιμο ανά ώρα ακινητοποίησης.

        Κατά την διάρκεια του συμβατικού χρόνου συντήρησης και μετά την παρέλευση είκοσι εργασίμων 

ημερών  χωρίς  την  αποκατάσταση  της  βλάβης  ή  αδυναμία  παροχής  ανταλλακτικών,  η  εταιρεία 

υποχρεούται να αντικαταστήσει το σύνολο του συγκροτήματος με νέας τεχνολογίας και αυξημένων η 

αντίστοιχων τουλάχιστον δυνατοτήτων χωρίς καμία επιβάρυνση του Νοσοκομείου.

4.     ΔΙΑΡΚΕΙΑ
       Η παρούσα σύμβαση συμφωνείται  για  διάρκεια……. ετών ανά έτος  ανανεούμενη,  αρχόμενη 

από……….. .

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 Ο Διοικητής του Νοσοκομείου                                                    Η Προμηθεύτρια
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