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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/19 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (∆ΙΕΘΝΟΥΣ) ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Για την προµήθεια «ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ», µε αρ. διακ. 2/19,  για 

τις ανάγκες του ΠαΓΝΗ,  προϋπολογισµού 290.000,00€  (200.000,00 €  το µηχάνηµα 

και 290.000,00€ µε τη συντήρηση για 5 έτη µε ΦΠΑ και 161.290,32 € και 233.870,97€ µε 

συντήρηση για 5 έτη πλέον ΦΠΑ 24%) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (διακόσιες 

ενενήντα χιλιάδων ευρώ), µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής 

άποψης προσφορά.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

ΤΟΥ Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ
 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

23 Σεπτεµβρίου 2019 Ηµέρα 

∆ευτέρα  και ώρα από 08.00 

π.µ. 

30 Οκτωβρίου 2019  

Ηµέρα Τετάρτη και µέχρι 

ώρα 24.00 µ.µ.   

∆ιαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr 

του Ε.ΣΗ.∆Η.Σ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

05 Νοεµβρίου 2019  Ηµέρα Τρίτη και µέχρι ώρα 10.00 

π.µ.   

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ • 200.000,00 € το µηχάνηµα και 290.000,00€ 

µηχάνηµα και  συντήρηση για 5 έτη µε ΦΠΑ.  

• 161.290,32 € και 233.870,97€ µε συντήρηση για 5 

έτη πλέον ΦΠΑ 24% (το κόστος συντήρησης  

υπολογίζεται στο 9% κατά µέσο όρο) 

CPV  33111650-2 (Συσκευές µαστογραφίας) 
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Σελίδα 4 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυµία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Ταχυδροµική διεύθυνση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  (∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΗ ΒΟΥΤΩΝ ΚΑΙ 

ΣΤΑΥΡΑΚΙΩΝ) 

Πόλη ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Ταχυδροµικός Κωδικός 71100 

Χώρα ΕΛΛΑ∆Α 

Κωδικός ΝUTS ΝUTS: GR431 

Τηλέφωνο +302810392476 

Φαξ +302810542080 

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο  prom@pagni.gr 

Αρµόδιος για πληροφορίες1 Ψαράκη Αικατερίνη 

Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.pagni.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   και ανήκει στην  
7 ΥΠΕ Κρήτης 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η είναι η παροχή υπηρεσιών Υγείας. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγµατοποιείται µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από: 

 την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr  στον ιστότοπο του νοσοκοµείου 
στη διεύθυνση http:// www.pagni.gr  στην ενότητα Προµήθειες/∆ιαγωνισµοί και στο 
«Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ)» στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr    

δ) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr  
µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ.  

1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  
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Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που 
ορίζει η παρούσα, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 
στα άρθρα 134-138 Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α’/2014) και στο άρθρο 15 της Υ.Α. µε αρ. 56902/215 
(ΦΕΚ/Β/1924/2-6-2017) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 

Χρηµατοδότηση της σύµβασης 

Η παρούσα σύµβαση χρηµατοδοτείται από την αριθ. ΥΠΟΙΚ 07085ΕΞ2012/27-8-2012 (ΦΕΚ Α΄ 
164/12) ΣΥΜΒΑΣH-Συµφωνία συµβιβασµός µεταξύ τη; Ελληνικής  ∆ηµοκρατίας και της Siemens ΑΕ 
σύµφωνα µε την οποία η κάλυψη της συγκεκριµένης δαπάνης κα γίνει από την ανωτέρω εταιρεία 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της 
σύµβασης  

Αντικείµενο της σύµβασης  είναι προµήθεια « ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ», µε 
αρ. διακ. 2/19,  για τις ανάγκες του ΠαΓΝΗ 

Το προς προµήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων 

συµβάσεων (CPV) : . 33111650-2 (Συσκευές µαστογραφίας) 

Προσφορές υποβάλλονται  για το σύνολο των ειδών προκήρυξης.  

Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 290.000,00€ µε ΦΠΑ 
συµπεριλαµβανοµένου και του κόστους πενταετούς συντήρησης,  το οποίο υπολογίζεται στο 9% 
κατά µέσο όρο  (200.000,00 €  το µηχάνηµα και 290.000,00€ µε τη συντήρηση για 5 έτη µε ΦΠΑ 
και 161.290,32 € και 233.870,97€ µε συντήρηση για 5 έτη πλέον ΦΠΑ 24%  

Η παρούσα σύµβαση χρηµατοδοτείται από την αριθ. ΥΠΟΙΚ 07085ΕΞ2012/27-8-2012 (ΦΕΚ Α΄ 
164/12) ΣΥΜΒΑΣH-Συµφωνία συµβιβασµός µεταξύ τη; Ελληνικής  ∆ηµοκρατίας και της Siemens ΑΕ 
σύµφωνα µε την οποία η κάλυψη της συγκεκριµένης δαπάνης κα γίνει από την ανωτέρω εταιρεία 

 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς  

1.4 Θεσµικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

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

ισχύει.  

2. 2. Την Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 26ής  

Φεβρουαρίου 2014, σχετικά µε τις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων και 

κατάργηση της Οδηγίας 2004 /18/ΕΚ(L94) όπως διορθώθηκε µε την Οδηγία 

(L135/24.5.2016).  

3. Το Π.∆ 39 (ΦΕΚ 64 Α  04.05.2017)  «Κανονισµός εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών ενώπιον  της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 

4. Τον Ν. 4478/2017 (ΦΕΚ 91Α 23.06.2017) άρθρο 87 Τροποποίηση του ν. 4412/2016 

(Α 147).  

5.  Το Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137/Α΄/13-9-2017) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις ∆ηµοσίου 

και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, 

δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις», άρθρο 39 : «Αποκλεισµός 
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από δηµόσιες συµβάσεις και χρηµατοδοτήσεις λόγω παραβάσεων της εργατικής 

νοµοθεσίας».  

6. του Ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός  

της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις». 

7. του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή 
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωµάτωση 
της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) 
και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή 
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 -2013», 

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

9. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

10. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις 
εµπορικές συναλλαγές»,  

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

12. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 
και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση», 

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

14. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

15. του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)  

16. του άρθρου 5 της απόφασης µε αριθµ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

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

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

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

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

21. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά 
Θέµατα”,  
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22. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα 
και στοιχεία”,  

23. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες” 

24. του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισµός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 
Α.Ε.Π.Π.της µε αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και 
Ανάπτυξης «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και 
Ανάπτυξης» 

25. της µε αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης 
«Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης» 

26. της µε αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και 
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»,  

27. Τον κανονισµό Ε.Ε. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συµβουλίου της 

27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία 

των δεδοµένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 

Κανονισµός για την Προστασία ∆εδοµένων), καθώς και τις διατάξεις του Ν. 2472/97 

(ΦΕΚ 50/Α΄/97) περί προστασίας του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφόσον αυτές δεν 

αντίκειται στις διατάξεις του κανονισµού Ε.Ε.2016/679 

28. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της 
παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση 
της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

29.  Την αριθ. ΥΠΟΙΚ 07085ΕΞ2012/27-8-2012 (ΦΕΚ Α’  164/12)  Σύµβαση  µεταξύ  του  
Ελληνικού ∆ηµοσίου και της εταιρείας SIEMENS A.E. σύµφωνα µε την οποία και σε 
εκτέλεση του όρου ΙΙΙ. 2(5) αυτής, η κάλυψη της συγκεκριµένης δαπάνης θα γίνει από την 
ανωτέρω εταιρεία 

30. Το αριθ.πρωτ.3287/15-11-2018(αριθ.πρωτ.νοσοκ.15457/19-11-2018) έγγραφο του υπουργείου 
υγείας µε θέµα: «Παροχή ιατρικού εξοπλισµού στα ∆ηµόσια Νοσοκοµεία στο πλαίσιο της 
εφαρµογής της Συµφωνίας Συµβιβασµού µεταξύ Ελληνικού ∆ηµοσίου και Siemens».  

31. Το αριθ. πρωτ.858/26-7-2018 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας µε θέµα: «Παροχή ιατρικού 
εξοπλισµού στα ∆ηµόσια Νοσοκοµεία στο πλαίσιο της εφαρµογής της Συµφωνίας Συµβιβασµού 
µεταξύ Ελληνικού ∆ηµοσίου και Siemens» 

32. Την µε αρ.  251/8/06-03-2019 απόφαση του ∆Σ του Νοσοκοµείου για  έγκριση τεχνικών 
προδιαγραφών (µετά από δηµόσια διαβούλευση) και έγκριση διενέργειας ∆ιεθνή Ανοικτού 
Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού. 

33. Την υπ’ αριθµ. 1002/19-09-2019 Απόφαση Προδέσµευσης της Πίστωσης (Α∆Α: 
6ΩΡΖΦ469061-ΒΨΗ). 

34.  

1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού  

Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 04 Νοεµβρίου  2019 και ώρα 15:00 
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Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιµη µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  

Στις  30 Οκτωβρίου 2019 και µέχρι ώρα 24.00w2.   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 

Στις  05 Νοεµβρίου 2019 ώρα 10:00 π.µ. στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.  

1.6 ∆ηµοσιότητα 

Α. ∆ηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύµβασης απεστάλη µε ηλεκτρονικά µέσα για δηµοσίευση στις 18 
Σεπτεµβρίου 2019, στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Reception ld 19-454287-
001 

Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε ακόµη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστηµικό Αριθµό : 79424 

 

Β. ∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ).  

Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε ακόµη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης 
σύµβασης στην πλατφόρµα ΕΣΗ∆ΗΣ έλαβε Συστηµικό Αύξοντα Αριθµό : 79424 

Η υποχρέωση δηµοσίευσης στο τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της 
Κυβέρνησης καταργήθηκε (Απόφ. Υπ. Οικον. & Ανάπτυξης 57654/22.05.17 (ΦΕΚ 1781/23.05.17 τ. 
Β΄). (ΕΑΑ∆ΗΣΥ 468/30.05.2017) 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) δηµοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα 
µε το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

1. ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ 

2. ΠΑΤΡΙ∆Α 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ)  

Περίληψη της διακήρυξης έχει αποσταλεί στους παρακάτω φορείς: 

1. ∆ΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
2. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
3. Σ.Ε.Β. 
4. Γ.ΣΕ.Β.Ε.   
5. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
6. Τ.Ε.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
7. Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ 

Η ∆ιακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL) : www.pagni.gr στην διαδροµή : στην διαδροµή : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ► 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ.   

Γ. Έξοδα δηµοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο. 
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1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν,  
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του 
Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και τις 
αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρµοδιότητάς τους  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών 
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

1. η µε αρ. 2/19 Προκήρυξη της Σύµβασης (19PROC005579429), όπως αυτή έχει δηµοσιευτεί 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

2.  το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης [ΕΕΕΣ]  

3. Η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήµατά της 

4. οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά µε τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

5.  το σχέδιο της σύµβασης µε τα Παραρτήµατά της  
 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση µε τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης, 
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται µε τη 
χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), 
η οποία είναι προσβάσιµη µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο έξι ηµέρες  
πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα (σύµφωνα µε 
το αρ. 67, παρ.2 του Ν.4412/2016) , στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική 
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης στην πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ, η οποία είναι προσβάσιµη 
µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών 
πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραµµένους  στο σύστηµα οικονοµικούς 
φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί 
(όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των 
ερωτηµάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που 
υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι 
ηλεκτρονικά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε 
όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονοµικό 
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την προθεσµία που 
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές. 

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

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για την 
προετοιµασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσµιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 
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  Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην  ελληνική γλώσσα . 

 Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των τµηµάτων των εγγράφων της σύµβασης που έχουν 
συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια 
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε µε 
το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο 

αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη 
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 
(Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 

επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο 
της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

  

Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή µη- µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο 
µπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην 
ελληνική.  

Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή 
χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ 
της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη 
της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε 
γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή 
µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ 
ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονοµικών φορέων από έναν ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

 α) την ηµεροµηνία έκδοσης, 

 β) τον εκδότη, 

 γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  

δ) τον αριθµό της εγγύησης, 

 ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε µέλος 
της ένωσης),  

 ζ) τους όρους ότι:  

αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και 
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ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήµου,  

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ηµεροµηνία  υποβολής προσφορών, 

θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 

 ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 
ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον 
αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.  

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  της παρούσας παρατίθενται υποδείγµατα εγγυητικών επιστολών συµµετοχής και 
καλής εκτέλεσης της σύµβασης 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειµένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 

2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής  

1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστηµένα σε: 

α) κράτος-µέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια 
σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε 
την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης 
δηµοσίων συµβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή  για την υποβολή προσφοράς. 

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, κατατίθεται 
από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συµµετοχής, 
µε ποσό που θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α.  

Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι 
η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην 
ένωση. 

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας,  άλλως η προσφορά απορρίπτεται. 
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης.  
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Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύµφωνα µε τα ειδικότερα 
οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά 
τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 
2.2.3 έως 2.2.8 δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή 
δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύµβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού  

Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης (διαγωνισµό) 
προσφέρων οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 
µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (εάν πρόκειται για ένωση 
οικονοµικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους:  

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του 
οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς 
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης 
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας 
στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη 
νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία 
κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες 
και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία 
ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, 
για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 
θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε 
το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου 
αφορά  στους διαχειριστές. 
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Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά 
στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και σε όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισµών, η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά στα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούµενων εδαφίων 
αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί 
µε αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία της 
καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 
απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι 
εγκατεστηµένος  ή την εθνική νοµοθεσία ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο οικονοµικός φορέας 
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. 

Αν ο  οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο 
και την επικουρική ασφάλιση. 

∆εν αποκλείεται ο οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε 
υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους.  

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι έχουν επιβληθεί 
σε βάρος του οικονοµικού φορέα, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την 
ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής 
προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για 
παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την υπουργική 
απόφαση 2063/∆1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) 
δύο (2) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ.   

 

2.2.3.3 α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον 
συντρέχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δηµόσιου συµφέροντος  
β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισµός, σύµφωνα µε την 
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε 
σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά 
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη 
δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 
4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας της προθεσµίας υποβολής προσφοράς.  
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2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, 
οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

 (α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή 
εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, 
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν 
οικονοµικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε µία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 
περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να 
εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση 
της επιχειρηµατικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας 
συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού,  

δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 
4412/2016 δεν µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,  

(ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή του 
οικονοµικού φορέα κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα 
στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη 
καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 
αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 
τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει, µε κατάλληλα µέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά του.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί 
µε αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία του 
σχετικού γεγονότος.  

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε µια εκ 
των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την 
προϋπόθεση ότι αποδεδειγµένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, 
λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του 
λειτουργίας. 

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονοµικός φορέας από τη συµµετοχή στη διαδικασία 
σύναψης της παρούσας  σύµβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της παρ. 4 του 
άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αµιγώς εθνικός λόγος αποκλεισµού). 
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2.2.3.6. Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.7. Ο οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να 
αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι 
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν 
λόγω οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που 
λαµβάνονται από τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις 
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν 
ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονοµικός 
φορέας που έχει αποκλειστεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε τελεσίδικη απόφαση, σε 
εθνικό επίπεδο, από τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης 
δεν µπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που 
ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

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

2.2.3.9. Οικονοµικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση του 
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύµβασης. 

Κριτήρια Επιλογής  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας  

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης 
απαιτείται να ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή µε το 
αντικείµενο της προµήθειας.  

Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται 
στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο 
Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση οικονοµικών φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος µέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες που 
δεν εµπίπτουν στην προηγούµενη περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες 
µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα.  

Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο 
Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αµυντικού 
Υλικού 

2.2.5 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να δηλώνουν ότι διαθέτουν µέσο γενικό ετήσιο κύκλο 
εργασιών των τριών τελευταίων ετών τουλάχιστον όσο ο προϋπολογισµός της παρούσας 
διακήρυξης. 

Να συµπληρωθεί ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονοµικού φορέα για τα τρία 
τελευταία οικονοµικά έτη   

Έτος   Γενικός Κύκλος Εργασιών (νόµισµα)  

2018   …………………………. 
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2017   ………………………….  

2016   …………………………. 

Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά µε τον κύκλο εργασιών (γενικό) δεν είναι διαθέσιµες για 
ολόκληρη την απαιτούµενη περίοδο, πρέπει να αναφερθεί η ηµεροµηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 
δραστηριότητές του ο οικονοµικός φορέας. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται: να έχουν συνάψει και επιτυχώς ολοκληρώσει, κατά τη 
διάρκεια των τριών τελευταίων ετών (2016,2017,2018) , τουλάχιστον µία σύµβαση προµηθειών, µε 
δηµόσιο ή ιδιωτικό παραλήπτη, αντίστοιχου ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού, ύψους τουλάχιστον 
στο 70% της εκτιµώµενης αξίας ( προϋπολογισθείσα αξία άνευ Φ.Π.Α.) της σύµβασης.  
 
 
 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

 
Οι οικονοµικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης οφείλουν να 
συµµορφώνονται µε τα πρότυπα που απαιτούν οι τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήµατος  και 
να πληρούν τουλάχιστον τα εξής: 

• πλήρη τεκµηριωµένα πιστοποιητικά σήµανσης CE, ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες 
απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. (οδηγία 93/42/ΕΟΚ, όπως ισχύει σήµερα) 

• Η προµηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει σύστηµα ποιότητας EN ISO 9001:2008, µε πεδίο 
πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN ISO 13485:03 µε πεδίο 
πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 

• Ο κατασκευαστικός οίκος να διαθέτει ISO 9001 και ISO 13485 
• Πιστοποιητικά συµµόρφωσης µε την ∆Υ8/1348/04 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά µε την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης 
των δεσµών τους µε αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους 
τους αναγκαίους πόρους, µε την προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των φορέων στην ικανότητα 
των οποίων στηρίζονται.  

 Όταν οι οικονοµικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια 
που σχετίζονται µε την απαιτούµενη µε τη διακήρυξη οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια, 
οι  εν λόγω οικονοµικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για 
την εκτέλεση της σύµβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονοµικών φορέων µπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες 
των συµµετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

 Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε µία 
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των 
παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκοµίζουν κατά την υποβολή της 
προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συµµετοχής, το προβλεπόµενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 
του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο 
στην παρούσα Παράρτηµα,  το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες 
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του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιηµένου εντύπου  του Παραρτήµατος 2 
του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/7 και συµπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονοµικούς φορείς 
σύµφωνα µε τις οδηγίες  του Παραρτήµατος 

Το ΕΕΕΣ µπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
των προσφορών 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι µέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονοµικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης 
(ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει µόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του 
οικονοµικού φορέα ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 2.2.3.1 της 
παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από 
το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς 
ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για 
διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε µέλος της ένωσης. 

 

2.2.9.2 Αποδεικτικά µέσα 

Α. Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής 
τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της 
προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη 
σύναψη της σύµβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, σύµφωνα µε την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των 
οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν 
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2. 5 και 2.2.6). 

Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο 
συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία, αν και στο µέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει τα 
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων 
σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό µητρώο 
συµβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστηµα αποθήκευσης εγγράφων ή 
σύστηµα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων εµπεριέχεται στο 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ).  

Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή 
που έχει αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να 
ισχύουν. 

Επισηµαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη, εφόσον 
έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή τους,  

• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί µετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σηµειώνεται ότι δεν 
απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. 
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Β. 1. Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασµα του σχετικού µητρώου, όπως του ποινικού µητρώου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναµο έγγραφο που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός 
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως 
τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή του. 

Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και στα µέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα 
στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής 
του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως 
τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή του 

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, 
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική 
απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά 
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Για τους οικονοµικούς φορείς που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν 
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρµόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του 
οικονοµικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νοµικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε 
δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα, το δε 
πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το 
Γ.Ε.Μ.Η., σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα 
(ατοµικές επιχειρήσεις) δεν προσκοµίζουν πιστοποιητικό περί µη θέσεως σε εκκαθάριση.  

Η µη αναστολή των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του οικονοµικού φορέα, για τους 
εγκατεστηµένους στην Ελλάδα οικονοµικούς φορείς αποδεικνύεται µέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρµας της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση 
Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί 
έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 
προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών 
πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς.  Μέχρι να καταστεί εφικτή 
η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του 
οικονοµικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσηµη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά µε την έκδοση του 
πιστοποιητικού 

Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου 
το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, 
τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικα µπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - 
µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 
επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. 

Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 
2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσηµες δηλώσεις 
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καθίστανται διαθέσιµες µέσω του επιγραµµικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 
81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονοµικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι στην παράγραφο λόγοι 
αποκλεισµού. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ότι δεν 
έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την 
άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας) προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 
επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι 
εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση 
του αντίστοιχου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος 
Α΄ του ν. 4412/2016, µε το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το 
ειδικό επάγγελµά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες 
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον 
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή 
εµπορικού οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο 
οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται 
για την εκτέλεση του αντικειµένου της υπό ανάθεση σύµβασης. 

Οι  εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αµυντικού 
Υλικού 

Επισηµαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του 
άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελµατικής 
δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιµες 
ηµέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύµφωνα µε τις ειδικότερες διατάξεις 
αυτών, φέρουν συγκεκριµένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι  
οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν αθροιστικά α) οικονοµικές καταστάσεις ή αποσπάσµατα 
οικονοµικών καταστάσεων και β) υπεύθυνη δήλωση περί του κύκλου εργασιών στον τοµέα 
δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείµενο της σύµβασης, για τις τρεις τελευταίες οικονοµικές 
χρήσεις κατ’ ανώτατο όριο, συναρτήσει της ηµεροµηνίας σύστασης του οικονοµικού φορέα ή 
έναρξης των δραστηριοτήτων του. Εάν ο οικονοµικός φορέας, για βάσιµο λόγο, δεν είναι σε θέση 
να προσκοµίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, µπορεί να αποδεικνύει την οικονοµική και 
χρηµατοοικονοµική του επάρκεια µε οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονοµικοί φορείς 

προσκοµίζουν βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης συµβάσεων παρόµοιου αντικειµένου ποσού ίσου 
µε το 100% του προϋπολογισµού της παρούσας διακήρυξης κατά την τελευταία τριετία. 

Β.5. Για την απόδειξη της συµµόρφωσής τους µε πρότυπα διασφάλισης ποιότητας σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στο άρθρο 82 ν. 4412/2016 

Β.6. Για την απόδειξη της νόµιµης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονοµικός φορέας 
είναι νοµικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείµενη νοµοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση 
και τις µεταβολές της σε αρµόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκοµίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την 
υποβολή του.  Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, 
συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του οικονοµικού 
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φορέα), συνοδευόµενα από υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 
ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και των µεταβολών του νοµικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η 
υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές 
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα νόµιµης σύστασης και µεταβολών (όπως 
καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του 
οικονοµικού φορέα), συνοδευόµενα από υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου ότι 
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν τα προβλεπόµενα, κατά τη νοµοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του 
νόµιµου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόµιµη σύσταση, 
µεταβολές και εκπροσώπηση του οικονοµικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί µετά την κοινοποίηση 
της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύσταση  του οικονοµικού φορέα, όλες 
οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την 
εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα 
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η 
θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ νόµιµου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους  που προβλέπονται 
από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισµούς 
πιστοποίησης που συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του 
Παραρτήµατος VII του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µπορούν να προσκοµίζουν στις 
αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό 
που εκδίδεται από τον αρµόδιο οργανισµό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν 
λόγω οικονοµικών φορέων στον επίσηµο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 
κατάλογο.  

Η πιστοποιούµενη εγγραφή στους επίσηµους καταλόγους από τους αρµόδιους οργανισµούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισµό πιστοποίησης, συνιστά τεκµήριο καταλληλότητας 
όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσηµος κατάλογος ή το 
πιστοποιητικό.  

Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.8. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην 
ένωση, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους 
αναγκαίους πόρους, προσκοµίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσµευση των φορέων αυτών για τον 
σκοπό αυτό. 
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης  της Σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, η οποία εκτιµάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:  

ΟΜΑ∆Α Α  :  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΣΗ 

Α/Α 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ i ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΙΑ ΚΡΙ-
ΤΗΡΙΟΥ, βi 

(100 – 120) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, σi       

i  =  1 
 Τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα µε την 
διακήρυξη 

 30 % 

i  =  2  Ποιότητα και αποδοτικότητα  40  % 

i  =  3  Λειτουργικά χαρακτηριστικά           10 % 

Συντελεστής Βαρύτητας Οµάδας Α στο σύνολο 80 % 

ΟΜΑ∆Α Β  :  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΙΑ ΚΡΙ-
ΤΗΡΙΟΥ, βi 

(100 – 120) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, σi       

i  =  11 Χρόνος Παράδοσης     2 % 

i  =  12 

Πρόγραµµα εκπαίδευσης για τους χρήστες 
(τεχνικούς): δοµή και πληρότητα εκπαίδευσης, 
προσφερόµενα βοηθήµατα, προτεινόµενη διάρκεια 
εκπαίδευσης και αριθµός ατόµων (τεχνικοί ) που 
προτείνεται να εκπαιδευτούν, πιθανή πρόταση για 
περισσότερες της µιας εκπαιδεύσεις σε προσωπικό 
του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ εντός του χρονικού 
διαστήµατος από την λήξη της προτεινόµενης 
περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας µέχρι την 
λήξη του διαστήµατος των δέκα ετών από την 
οριστική παραλαβή του συγκροτήµατος   

 

  3 % 

i  =  13 Περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας : ∆ιάρκεια   5 % 

i  =  14 

Περίοδος πλήρους συντήρησης - επισκευών : 
∆ιάρκεια και όροι : προτεινόµενη διάρκεια σε έτη, 
ποιότητα της εξυπηρέτησης µετά την πώληση 
(after sales service) δηλ. εγγύηση εξασφάλισης 
ανταλλακτικών πέραν της δεκαετίας από την 
οριστική παραλαβή, προτεινόµενος χρόνος 
ακινητοποίησης του συγκροτήµατος (down time), 
προτεινόµενες ποινικές ρήτρες στην διάρκεια της 
περιόδου συντήρησης και χρόνος προσέλευσης 
τεχνικών σε περίπτωση κλήσης βλάβης.  

 

  10 % 
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Συντελεστής Βαρύτητας Οµάδας Β στο σύνολο  20 % 

2.3.2 Βαθµολόγηση και κατάταξη προσφορών  

Η βαθµολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυµαίνεται από 100 βαθµούς στην περίπτωση που 
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε µέχρι τους 120 
βαθµούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριµένου κριτηρίου.   

Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον µικρότερο 
λόγο της προσφερθείσας τιµής  προς την βαθµολογία της (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο 
µικρότερος αριθµός), σύµφωνα µε τον τύπο που ακολουθεί.  

Λ = 

Συνολική Ενδεικτική (συγκριτική) ΑΝΗΓΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ 

Τελική βαθµολογία τεχνικής προσφοράς 

Η συνολική ενδεικτική συγκριτική τιµή του είδους η οποία προκύπτει ως άθροισµα: 

Α) της ισοδύναµης συγκριτικής τιµής προµήθειας – εγκατάστασης- παράδοσης των µηχανηµάτων 
σε πλήρη λειτουργία, όπως αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές και  

Β) της συνολικής τιµής συντήρησης και λειτουργίας µε ανταλλακτικά (όπως αναφέρεται στις 
τεχνικές προδιαγραφές) 

Ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν τα αναφερόµενα στον Ν 4412/2016 που 
την διέπει.   

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτηµα-Έντυπο 
Οικονοµικής Προσφοράς της ∆ιακήρυξης, για το σύνολο της  προκηρυχθείσας ποσότητας της 
προµήθειας .  
∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  
Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 
εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής 
αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά, µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και 
ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα 
µε τα αναφερόµενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθµ. 
56902/215 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή που 
υποστηρίζεται από εγκεκριµένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριµένο πάροχο 
υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαµβάνεται στον κατάλογο εµπίστευσης που προβλέπεται 
στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Κανονισµό (ΕΕ) 910/2014 και τις 
διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να 
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εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ- ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 
ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
Επισηµαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλουν µε την  προσφορά τους, µε χρήση προηγµένης ηλεκτρονικής 
υπογραφής, αλλά µπορεί να τα αυθεντικοποιούν µε οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον 
στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγµένης ψηφιακής υπογραφής σε 
διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συµµετοχής 
συνοδεύεται µε υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν 
προβλέπεται η χρήση  προηγµένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι 
υποχρεωτική η χρήση προηγµένης ψηφιακής υπογραφής για την συµµετοχή σε διαδικασίες 
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούµενου εδαφίου φέρει υπογραφή 
έως και δέκα (10) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του 
συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας του ΕΣΗ∆ΗΣ, 
η αναθέτουσα αρχή θα ρυθµίσει τα της συνέχειας του διαγωνισµού µε σχετική ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν µε την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –Τεχνική 
Προσφορά» στον οποίο περιλαµβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά και η 
τεχνική προσφορά  σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» στον οποίο περιλαµβάνεται 
η οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούµενα 
δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σηµαίνονται µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία 
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 
εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, 
αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 
εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας. 

∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις 
προσφερόµενες ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που 
χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονοµικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονοµική τους προσφορά 
συµπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος. Στην συνέχεια το 
σύστηµα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και 
υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 
φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί 
ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα 
και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]   

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονοµικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους µέσω του 
Συστήµατος, Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα στη 
διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 
προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται 
θεώρηση γνησίου της υπογραφής , µε την επιφύλαξη των αναφερθέντων στην τελευταία 
υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς. 
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Από το Σύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 
οικονοµικό φορέα µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.  

Στις περιπτώσεις που µε την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά 
είτε κατά τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, 
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία 
φέρει υπογραφή µετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύµβασης. 

Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκοµίζονται υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, 
σε έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία 
απαιτείται να προσκοµισθούν σε πρωτότυπη µορφή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 
2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του 
άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η 
εγγυητική επιστολή συµµετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς 
φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα 
της Χάγης (Apostille). ∆εν προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 
4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό 
σηµείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη µορφή και σε εύλογη 
προθεσµία όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν 
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1  ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συµµετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαµβάνουν:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του 
άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και  

β) την εγγύηση συµµετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  
2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

Οι προσφέροντες συµπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε µορφή 
αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗ∆ΗΣ και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης (Παράρτηµα).  

Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής προσκοµίζεται σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 
εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισηµαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν 
ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.∆.Ε.). 

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

2.4.3.2  Τεχνική προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή µε το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του 
Παραρτήµατος  της ∆ιακήρυξης 2/19, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριµένες απαιτήσεις και 
προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων 
θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόµενων ειδών, µε βάση το κριτήριο ανάθεσης, 
σύµφωνα µε τα αναλυτικώς αναφερόµενα στο ως άνω Παράρτηµα 

Οι οικονοµικοί φορείς αναφέρουν το τµήµα της σύµβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό 
µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 
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2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονοµικών προσφορών 

Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται µε βάση το αναγραφόµενο στην παρούσα κριτήριο 
ανάθεσης πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά,  όπως ορίζεται κατωτέρω ή 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα της διακήρυξης:  

Α. Τιµές 

Η τιµή του προς προµήθεια υλικού  δίνεται  σε ευρώ ανά µονάδα.  

[Αν στο ηλεκτρονικό σύστηµα δεν µπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονοµική προσφορά, ο 
προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονοµική προσφορά” την ηλεκτρονική 
οικονοµική προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραµµένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία 
(σύµφωνα µε το υπόδειγµα που υπάρχει στο Παράρτηµα της παρούσας διακήρυξης) σε µορφή 
pdf.] 

Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε 
την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο 
και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου και στην 
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Επισηµαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής θα υπολογίζεται 
αυτόµατα από το σύστηµα.  

Οι προσφερόµενες τιµές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν 
αναπροσαρµόζονται. Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:  

α) δεν δίνεται τιµή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα,  

β) δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, µε την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 
102 του ν. 4412/2016 και  

γ) η τιµή υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της σύµβασης που καθορίζεται και τεκµηριώνεται από την 
αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο του Παραρτήµατος  της παρούσας διακήρυξης.  

Στην οικονοµική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται µε σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωµής 
που περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Οι τιµές των προσφορών θα εκφράζονται σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ, για παράδοση του 
συγκροτήµατος ελευθέρου κάθε δασµού, φόρου, τέλους, δηµοσιονοµικής επιβάρυνσης ή άλλης 
αµοιβής, για εγκατάστασή του στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, σύνδεση, δοκιµές, θέση του σε λειτουργία και 
εκπαίδευση προσωπικού (τόσο των τεχνικών όσο και των χρηστών). Στις τιµές αυτές 
περιλαµβάνονται τα κλινικά πακέτα και ο παρελκόµενος εξοπλισµός που περιγράφονται στο 
Παράρτηµα  (Τεχνικές Προδιαγραφές) της  διακήρυξης αλλά και τα λοιπά είδη, υλικά και εργασίες 
που απαιτούνται και πρέπει να προσκοµίσει / εκτελέσει ο ανάδοχος (πλην εκείνων που αφορούν 
την προετοιµασία του χώρου τοποθέτησης) για την εγκατάσταση και πλήρη λειτουργία του 
συγκροτήµατος. Στις τιµές αυτές τέλος, είτε αναφέρεται στην προσφορά είτε όχι, εννοείται ότι 
περιλαµβάνονται όλες οι κρατήσεις για λογαριασµό τρίτων καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, χωρίς 
τον ΦΠΑ, για παράδοση του συγκροτήµατος στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην  
παρούσα διακήρυξη. 

Αναλυτικά: 

Οι Προµηθευτές να προσφέρουν τιµές για το υπό προµήθεια µηχάνηµα ακολουθώντας την 
παρακάτω διαδικασία (παράδειγµα) :   

Α. τιµή µηχανήµατος για την πλήρη λειτουργία – εγκατάσταση στο χώρο που θα τους υποδειχθεί. 

Β. τιµή συντήρησης µε ανταλλακτικά για 5  χρόνια ΠΛΕΟΝ - του υποχρεωτικά διετούς χρόνου- της 
εγγύησης 
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Επισηµαίνονται τα ακόλουθα: 

1. ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ , 
θα δώσει µια συγκεντρωτική τιµή για την 5ετή συντήρηση του µηχανήµατος 
µετά την λήξη της διετούς εγγύησης καλής λειτουργίας, ενώ οφείλει, επί ποινή 
αποκλεισµού, να αναφέρει στην οικονοµική του προσφορά (σε συνοδευτικό 
έντυπο pdf που θα αναρτήσει στη ηλεκτρονική πλατφόρµα στο φάκελο της 
οικονοµικής προσφοράς) αναλυτικά την ετήσια τιµή συντήρησης του 
µηχανήµατος και ανά έτος συµπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα:  

ΕΤΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 

3ος  χρόνος   

4ος χρόνος   

5ος χρόνος   

6ος  χρόνος   

 7ος χρόνος   

ΣΥΝΟΛΟ SERVICE   

Σε περίπτωση που δίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας πέρα των δύο ετών, τότε 
για αυτά τα επιπλέον (πέρα των δύο ετών) έτη θα δίδεται µηδενική τιµή στον 
παραπάνω πίνακα 

2. Μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας (υποχρεωτική κατ’ ελάχιστον δύο 
έτη), ο προµηθευτής υποχρεώνεται να αναλάβει τη συντήρηση και την επισκευή του 
µηχανήµατος για 5 επιπλέον έτη, έναντι ιδιαίτερης ετήσιας αµοιβής η οποία δεν µπορεί να 
υπερβαίνει την προσφερθείσα τιµή στην οικονοµική προσφορά. 

3. Σε περίπτωση  όπου η προσφερθείσα τιµή συντήρησης κριθεί, σύµφωνα µε τις οικονοµικές 
συνθήκες οι οποίες θα επικρατούν µετά την λήξη της εγγύησης καλής λειτουργίας, ως 
υψηλή,  το Νοσοκοµείο δύναται να την διαπραγµατευτεί. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το κόστος συντήρησης  υπολογίζεται στο 9% κατά µέσο όρο 

Στην τιµή προσφοράς του συγκροτήµατος (και είναι υποχρέωση του αναδόχου) 
περιλαµβάνεται η αποξήλωση του υφιστάµενου παλαιού συγκροτήµατος από τον χώρο 
που υπάρχει και λειτουργεί µέχρι τώρα και στον οποίο θα εγκατασταθεί το νέο 
συγκρότηµα και η απόθεσή του σε χώρο (του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου 
Ηρακλείου), που θα του υποδείξει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα 12 
µηνών από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού.. 

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

Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, µε αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την 
προβλεπόµενη ως άνω αρχική διάρκεια. 
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Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε 
οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν 
την προσφορά και την εγγύηση συµµετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του 
ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η 
διαδικασία συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 
οικονοµικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της 
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται µε αιτιολογηµένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της 
σύµβασης εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονοµικούς 
φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 

 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εµπρόθεσµα, µε τον τρόπο και µε το περιεχόµενο που ορίζεται πιο 
πάνω και συγκεκριµένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. 
(Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόµενο φακέλων δικαιολογητικών 
συµµετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόµενο φακέλου οικονοµικής προσφοράς, τρόπος 
σύνταξης και υποβολής οικονοµικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. 
(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συµπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συµπλήρωσή της σύµφωνα µε την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύµφωνα 
µε την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές  
Ο περιορισµός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. 
γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων 
µε κοινά µέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν είτε αυτοτελώς 
είτε ως µέλη ενώσεων. 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η)  η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύµβασης. 
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3. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιηµένο στο ΕΣΗ∆ΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρµόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή ∆ιαγωνισµού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, 
ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

•      Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» την 05 Νοεµβρίου 2019  Ηµέρα Τρίτη και µέχρι ώρα 10.00 π.µ.. 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά», κατά την 
ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 
3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, µε την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, 
που έχουν χαρακτηρισθεί ως εµπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να συµπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 
περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς τους, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του ν. 
4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών  

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων 
της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το 
οποίο υπογράφεται από τα µέλη του οργάνου 

β) Στη συνέχεια το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθµολόγηση 
µόνο των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συµµετοχής 
έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθµολόγηση γίνονται σύµφωνα µε τα σχετικώς προβλεπόµενα 
στον ν.4412/2016  και τους όρους της παρούσας, ενώ συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη 
όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών 
προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών, µε βάση τα κριτήρια 
αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών µπορεί να 
συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο ,µέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

Τα αποτελέσµατα των εν λόγω σταδίων («∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» & «Τεχνική 
Προσφορά» επικυρώνονται µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας 
αρχής, η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής, µέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ,  στους προσφέροντες, µαζί µε αντίγραφο 
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω 
σταδίων. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 
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γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών 
εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύµφωνα µε τα ανωτέρω. 

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών που 
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογηµένα την αποδοχή ή 
απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενο της σύµβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 
ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται τα 
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση ισοδύναµων προφορών, δηλαδή προσφορών µε την ίδια συνολική τελική 
βαθµολογία µεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά µε τη 
χαµηλότερη συνολική συγκριτική τιµή του είδους  . 

Τα αποτελέσµατα του εν λόγω σταδίου («Οικονοµική Προσφορά») επικυρώνονται µε 
απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται 
µε επιµέλεια αυτής, µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήµατος 
ΕΣΗ∆ΗΣ,  στους προσφέροντες µαζί µε αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας 
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών του ως άνω σταδίου. Κατά της εν λόγω 
απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 3.4 
της παρούσας. 

Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί µία 
προσφορά, εκδίδεται µια απόφαση, µε την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσµατα όλων των 
σταδίων, ήτοι ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονοµικής Προσφοράς. 
 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
∆ικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  
πρόσκληση µέσω του συστήµατος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσµίας δέκα (10) 
ηµερών  από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά 
έγγραφα νοµιµοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην 
παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των 
λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 
ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείων pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση 
από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του τους, κατά τις 
διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, 
µπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 
στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί µετά την κοινοποίηση 
της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 
ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστηµα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής 
τους και αποστέλλει ενηµερωτικό ηλεκτρονικό µήνυµα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση. 

Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υπoβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσµίας της παρ. 5.3.1 του 
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παρόντος, αίτηµα προς το αρµόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσµίας 
υποβολής, το οποίο συνοδεύεται µε αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει 
αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσµία 
υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών 
από τις αρµόδιες αρχές 

Το παρόν εφαρµόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόµιση των 
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής και πριν 
το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 
4412/2016, τηρουµένων των αρχών της ίσης µεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως 
επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, τηρουµένης της ανωτέρω 
διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε 
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύονται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισµού) και 2.2.4 
έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για µεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύµβασης  ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση µετά την δήλωση και µέχρι 
την ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών προσωρινού 
αναδόχου (οψιγενείς µεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συµµετοχής του  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκοµίσει ένα 
ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής σύµφωνα µε τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η 
διαδικασία µαταιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού την 
Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συµπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 
οριζόµενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας 
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύµβασης είτε για τη µαταίωση της 
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισηµαίνεται ότι, η 
αρµόδια επιτροπή του διαγωνισµού, µε αιτιολογηµένη εισήγησή της, µπορεί να προτείνει την 
κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα 
εκατό και ως εξής:  ποσοστό 15%  στην περίπτωση της µεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 
50% στην περίπτωση µικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του 
καθοριζόµενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούµενη αποδοχή από τον προσωρινό 
ανάδοχο.  

Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης. 
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3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, που 
δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά µέσω του 
συστήµατος.   

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή 
δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννοµα 
αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον 
συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και 
σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί 
της αίτησης, µε την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016, 
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυµβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα 
άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται, και  
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 
υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, 
που υπογράφεται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν 
επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς µεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και µόνον στην 
περίπτωση του προσυµβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της 
απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, 
η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύµβαση. 
 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συµφωνητικού, 
θέτοντάς του προθεσµία που δε µπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ηµέρες από την κοινοποίηση 
της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συµφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συµφωνητικό µέσα στην 
τεθείσα προθεσµία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική 
επιστολή συµµετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που 
υπέβαλε την  αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή ∆ικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και 
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 
νοµοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής 
πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές 
αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας 
αρχής η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον 
ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή 
τηλεοµοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης σε αυτόν 
αν χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης 
που βλάπτει τα συµφέροντα του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής 
είναι δεκαπέντε (15) ηµέρες από την εποµένη της συντέλεσης της προσβαλλόµενης 
παράλειψης. 
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Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗ∆ΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή ηλεκτρονικού 
αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική 
υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζόµενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο 
άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της µε αριθµ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή µερικής αποδοχής της 
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 
προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόµενη 
ενέργεια.  

Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 
της σύµβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται µε απόφαση της ΑΕΠΠ µετά από 
άσκηση προσφυγής, σύµφωνα µε το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η 
σύναψη της σύµβασης εάν υποβλήθηκε µόνο µία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόµενοι 
υποψήφιοι.  
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά µέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του 
ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές µέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗ∆ΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην 
περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 
του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόµενα στην 
περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 
του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί της βασιµότητας των προβαλλόµενων πραγµατικών και 
νοµικών ισχυρισµών της προσφυγής και των ισχυρισµών της αναθέτουσας αρχής και, σε 
περίπτωση παρέµβασης, των ισχυρισµών του παρεµβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν µέρει) ή 
απορρίπτει την προσφυγή µε απόφασή της, η οποία εκδίδεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία 
είκοσι (20) ηµερών από την ηµέρα εξέτασης της προσφυγής. 

Η Αρχή επιλαµβάνεται αποκλειστικά επί θεµάτων που θίγονται µε την προσφυγή και δεν µπορεί να 
ελέγξει παρεµπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήµατα που αφορούν τη διενέργεια της 
διαδικασίας 
Σε περίπτωση συµπληρωµατικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόµενης πράξης, αυτή υποβάλλεται 
έως και δέκα (10) ηµέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθηµερόν στον 
προσφεύγοντα µέσω της πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό µε οποιοδήποτε 
πρόσφορο µέσο. Υποµνήµατα επί των απόψεων και της συµπληρωµατικής αιτιολογίας της 
Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται µέσω της πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ έως πέντε (5) ηµέρες πριν 
από τη συζήτηση της προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής 
από την ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 
ένδικων βοηθηµάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 
4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Όποιος έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης 
της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρµοδίου δικαστηρίου. ∆ικαίωµα άσκησης των 
ίδιων ενδίκων βοηθηµάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την 
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προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήµατα της αίτησης αναστολής και της αίτησης 
ακύρωσης λογίζονται ως συµπροσβαλλόµενες µε την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς 
προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν 
εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη 
συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 
 

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούµενη άσκηση της αίτησης 
ακύρωσης. 
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών 
από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την 
άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 
372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύµβασης, εκτός εάν µε την προσωρινή 
διαταγή ο αρµόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας 
της συναφθείσας σύµβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 
4412/2016. 

 

3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει εν όλω ή εν µέρει αιτιολογηµένα τη 
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, µετά 
από γνώµη της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή 
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, µπορεί, µετά από γνώµη του 
αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά 
της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η 
παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής  

Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το 
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας 
της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαµβάνει κατ' 
ελάχιστον τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθµό 
και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης. Το περιεχόµενό της είναι σύµφωνο µε το υπόδειγµα που 
περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα. της ∆ιακήρυξης  και τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 
4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή 
όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 
συµπεριλαµβανοµένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση 
της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 
συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της 
αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

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

4.2  Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης και συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης 

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

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες 
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους. 

4.3.2 Στις συµβάσεις προµηθειών προϊόντων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 
2939/2001, επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαµβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται 
κατά την υπογραφή της σύµβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις 
των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του 
άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή 
µέσω του αρχείου δηµοσιοποίησης εγγεγραµµένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών 
(ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσµίας της παραγράφου 
4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του 
συµφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά µνεία του αριθµού ΕΜΠΑ του υπόχρεου 
παραγωγού. Η µη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της 
παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 . 
 

 

19PROC005590387 2019-09-20



 

Σελίδα 36 

4.4 Υπεργολαβία (∆ΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ) 

4.5 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωµοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του 
ν. 4412/2016  

4.6 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης  

4.5.1. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του 
ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις καταστάσεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από 
τη διαδικασία σύναψης της σύµβασης, 

γ) η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί µε απόφαση 
του ∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωµής  

5.1.1. Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µε τον πιο κάτω τρόπο :  

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

Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών 
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, 
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. 

Η πληρωµή θα γίνει σε ΕΥΡΩ στο πλαίσιο της συµφωνίας µεταξύ του Ελληνικού 
∆ηµοσίου και της Εταιρείας  SIEMENS  , ΦΕΚ 164   Α / 27.8.2012, σε εκτέλεση του 
όρουΙΙΙ.2.(5)   

5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα 
που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συµβατικά υλικά ή δεν 
επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του 
δοθεί, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016.  

∆εν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη 
σύµβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, επιβάλλονται, µε απόφαση 
του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης, 

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύµβαση ανάδοχο 
είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε µε κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε µε 
κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισµός των τόκων γίνεται από την ηµεροµηνία 
λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης 
του ως εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από 
την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της επιστροφής της, µε το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο 
υπερηµερίας [η περίπτωση αυτή συµπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 

 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου 
και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 206 του 
Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 
εκπρόθεσµα. 

Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων 
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση 
των υλικών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της 
συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση 
του αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα 
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διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, 
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόµενο κατά τα ανωτέρω 
πρόστιµο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που 
υπολογίζεται από την επόµενη της λήξης του συµβατικού χρόνου, µέχρι την προσκόµιση του 
συµβατικού υλικού, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερηµερίας. 
[η περίπτωση αυτή συµπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 

Η είσπραξη του προστίµου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται µε παρακράτηση από το 
ποσό πληρωµής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση 
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν 
καταθέσει το απαιτούµενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε 
όλα τα µέλη της ένωσης.   

5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων  

Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάµει των 
όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος 
παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συµβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ 
εφαρµογή των συµβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας 
ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία (30) ηµερών από την 
ηµεροµηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εµπρόθεσµη 
άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόµενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το 
αρµοδίως αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του προβλεπόµενου στις περιπτώσεις 
β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσµίας 
τριάντα (30) ηµερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της 
απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά 
της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εµπρόθεσµα η προσφυγή ή αν απορριφθεί 
αυτή από το αποφαινόµενο αρµοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί 
εµπρόθεσµα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης µέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

5.4 ∆ικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών που προκύπτει από τις συµβάσεις που 
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται µε την άσκηση προσφυγής ή 
αγωγής στο ∆ιοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύµβαση, κατά τα 
ειδικότερα οριζόµενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την 
άσκηση της προσφυγής στο ∆ιοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της 
προβλεπόµενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 
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6. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει εντός 90 (ενενήντα) ηµερών από την παραγγελία. 

Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών µπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 
αρχικού συµβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. 
Στην περίπτωση που το αίτηµα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειµενικώς 
αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 
207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα 
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο 
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

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

Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρηµένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 
αναφέρεται η ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε 
εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκε.  

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθµιες ή και δευτεροβάθµιες, που 
συγκροτούνται σύµφωνα µε την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόµου και το Παράρτηµα. της παρούσας (σχέδιο σύµβασης). 
Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και 
εφόσον το επιθυµεί µπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.  

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, µετά τους προβλεπόµενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 
(µακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού µε παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) 
σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθµιες – δευτεροβάθµιες) 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα µε έκπτωση επί της συµβατικής τιµής, µε βάση 
τους ελέγχους που πραγµατοποίησε η πρωτοβάθµια επιτροπή παραλαβής, µπορούν να 
παραπέµπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτηµα του 
αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα 
βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί µε τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών εξετάσεων που  
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθµιες ή δευτεροβάθµιες επιτροπές παραλαβής µπορεί να ζητήσει 
εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγµάτων, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία είκοσι 
(20) ηµερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσµάτων της αρχικής εξέτασης,  µε τον 
τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσµα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο µέρη. 

Ο ανάδοχος δεν µπορεί να ζητήσει παραποµπή σε δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής µετά τα 
αποτελέσµατα της κατ΄έφεση εξέτασης. 
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6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 
πραγµατοποιείται µέσα στους κατωτέρω καθοριζόµενους χρόνους: 60 ηµερών 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγµατοποιηθεί από 
την επιτροπή παραλαβής µέσα στον οριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, µε κάθε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου και εκδίδεται προς 
τούτο σχετική απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, µε βάση µόνο το θεωρηµένο από 
την υπηρεσία που παραλαµβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόµισης τούτων, σύµφωνα δε µε την 
απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα 
βιβλία της, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του αναδόχου, 
πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από την σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται µε 
απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, στην οποία δεν µπορεί να συµµετέχουν ο 
πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που δεν πραγµατοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόµενο 
από την σύµβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 
παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 
και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης 
δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεποµένων από τη σύµβαση ελέγχων 
και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και 
ποιοτικού ελέγχου στο εξωτερικό (∆ιατηρείται για λόγους αρίθµησης) 

6.4  Απόρριψη συµβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας των 
υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου 
οργάνου, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της µε άλλη, που να είναι σύµφωνη µε τους όρους 
της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η προθεσµία που 
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συµβατικού 
χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης 
παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του 
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόµενες κυρώσεις. 

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

6.5 ∆είγµατα – ∆ειγµατοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις (∆ιατηρείται για 
λόγους αρίθµησης) 

 

6.6 Εγγυηµένη λειτουργία προµήθειας  

Κατά την περίοδο της εγγυηµένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 
αντικειµένου της προµήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυηµένης λειτουργίας να 
προβαίνει στην προβλεπόµενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη µε τρόπο και 
σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύµβασης. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την 
αναθέτουσα αρχή, προβαίνει στον απαιτούµενο έλεγχο της συµµόρφωσης του αναδόχου στα 
προβλεπόµενα στην σύµβαση για την εγγυηµένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της 
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τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του αναδόχου προς τις συµβατικές 
του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόµενο όργανο της σύµβασης την έκπτωση του 
αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) µήνα από την λήξη του προβλεπόµενου χρόνου της εγγυηµένης λειτουργίας η ως 
άνω επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της 
εγγυηµένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συµµόρφωση του αναδόχου στις 
απαιτήσεις της σύµβασης. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης, ολικής ή µερικής, του αναδόχου, το 
συλλογικό όργανο µπορεί να προτείνει την ολική ή µερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής 
λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το 
αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο. 

6.7 Αναπροσαρµογή τιµής (∆ιατηρείται για λόγους αρίθµησης)  

 

6.8  Καταγγελία της σύµβασης- Υποκατάσταση αναδόχου-  

6.8.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύµβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί 
αµετάκλητα για ένα από τα αδικήµατα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει µονοµερώς τη σύµβαση και να αναζητήσει τυχόν 
αξιώσεις αποζηµίωσης, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αµφοτεροβαρών 
συµβάσεων.  
 
6.8.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συµβιβασµού ή αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε 
εθνικές διατάξεις νόµου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, οµοίως, να καταγγείλει µονοµερώς τη 
σύµβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζηµίωσης, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του 
ΑΚ.  
 
6.8.3 Σε αµφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόµενο/ους, κατά σειρά, µειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης 
της συγκεκριµένης σύµβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των 
υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της 
προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης). 

 

 

O ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ   

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου 
της Σύµβασης  

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείµενο του διαγωνισµού αποτελεί η προµήθεια και εγκατάσταση προµήθεια «ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ » µε αρ. διακ. 2/19,  το οποίο θα χρησιµοποιηθεί για την 
κάλυψη αναγκών του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Στο αντικείµενο του διαγωνισµού περιλαµβάνεται επίσης και 
κάθε άλλο υλικό, εργασία και υποχρέωση που περιγράφεται αναλυτικά στην  διακήρυξη και τα 
παραρτήµατά της.  

 

∆ιάρκεια σύµβασης-Χρόνοι παράδοσης  

1 Η παράδοση του συγκροτήµατος θα πραγµατοποιηθεί µέσα σε διάστηµα ενενήντα (90) 
ηµερολογιακών ηµερών. Μέσα στο διάστηµα αυτό (χρόνος παράδοσης) πρέπει να γίνουν η 
προσκόµιση του συγκροτήµατος στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, η προσωρινή παραλαβή του, η αποξήλωση 
και απόθεσή του υπάρχοντος παλαιού συγκροτήµατος σε  χώρο (του Πανεπιστηµιακού 
Νοσοκοµείου Ηρακλείου) που θα του υποδείξει η Α.Α., η µεταφορά του νέου µηχανήµατος µέσα 
στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ µέχρι και εντός του χώρου τοποθέτησης του, η εγκατάσταση του νέου 
συγκροτήµατος, οι συνδέσεις, οι έλεγχοι και δοκιµές, (δοκιµαστική περίοδος) και η παράδοση 
τους σε κατάσταση λειτουργίας. Στο ίδιο διάστηµα πρέπει να ολοκληρωθεί και η εκπαίδευση του 
προσωπικού του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ από τον ανάδοχο.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την παράδοση του συγκροτήµατος να παραδώσει και πλήρες 
εγχειρίδιο µε σαφείς οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας του κατασκευαστικού οίκου (Operation 
Manuals) µε αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιών για όλες τις 
αντίστοιχες εφαρµογές µεταφρασµένο οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα 

2 Η δήλωση χρόνου παράδοσης (µέσα στα δικαιολογητικά του φακέλου τεχνικής προσφοράς) 
µεγαλύτερου από τον ως άνω ορισθέντα, αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά 
απορρίπτεται.  

3 Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί µε απόφαση του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, µετά από 
γνωµοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, να παρατείνεται µέχρι το 1/4 
αυτού ύστερα από σχετικό αίτηµα του αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από την 
λήξη του συµβατικού χρόνου. Μετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου παράδοσης τα είδη δεν 
παραλαµβάνονται από την Επιτροπή Παραλαβής του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ µέχρις έκδοσης απόφασης 
σχετικής µε την αιτηθείσα παράταση άσχετα εάν το αίτηµα του  αναδόχου υποβλήθηκε έγκαιρα. 
Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης και 
δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτηµα παράτασης του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος 
χωρίς να παραδώσει τα είδη. 

4 Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την υποβολή της τεχνικής προσφοράς να δηλώσει ότι έχει λάβει 
γνώση του χώρου όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το νέο συγκρότηµα. 

Στις  υποχρεώσεις του αναδόχου είναι να προβεί σε οποιεσδήποτε εργασίες απαιτηθούν για την 
ακτινοπροστασία του χώρου , την τυχόν διαµόρφωσή του καθώς επίσης και οποιεσδήποτε 
δοµικές και ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες απαιτηθούν (συµπεριλαµβανοµένου πρόσθετού 
κλιµατισµού).  

Εάν απαιτηθεί επαύξηση της ηλεκτρικής ισχύος από την ήδη υπάρχουσα στο χώρο είναι 
υποχρέωση του αναδόχου µε την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας να προµηθευτεί και να 
εγκαταστήσει το απαιτούµενο νέο καλωδίο , πίνακα κ.λπ. που θα απαιτηθούν σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας . 
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Για όλα τα παραπάνω θα υποβληθούν κατά την υποβολή της Τεχνικής Προσφοράς σχέδια που 
θα αποτυπώνουν την όλη µελέτη της εγκατάστασης και τα οποία µετά την υπογραφή της 
σύµβασης θα οριστικοποιηθούν και θα εγκριθούν από τις αρµόδιες υπηρεσίες. 

5 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, και την Επιτροπή 
Παραλαβής του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ για την ηµεροµηνία που προτίθεται να προσκοµίσει τα είδη στο 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. 

6 Μετά την προσκόµιση των ειδών στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει 
στην Υπηρεσία αποδεικτικό προσκόµισης θεωρηµένο από τον υπεύθυνο της Α.Α., στο οποίο να 
αναφέρονται ο αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκαν, η ηµεροµηνία 
προσκόµισης, τα είδη, και ο αριθµός των δεµάτων, όπως αυτά δίδονται στα δελτία αποστολής 
που τα συνοδεύουν. 

7 Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί µε απόφαση του  ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ύστερα από 
γνωµοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, να µετατίθεται. Μετάθεση γίνεται 
σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν αντικειµενική αδυναµία εµπρόθεσµης 
παράδοσης των συµβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν 
ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, δεν επιβάλλονται 
κυρώσεις. 

 

Εκπαίδευση προσωπικού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

290.000,00€ (200.000,00 € το σύστηµα Ψηφιακής Μαστογραφίας  και 290.000,00€ µε τη 
συντήρηση για 5 έτη µε ΦΠΑ και 161.290,32 € και 233.870,97€χωρίς ΦΠΑ). 

Η παρούσα σύµβαση χρηµατοδοτείται από την αριθ. ΥΠΟΙΚ 07085ΕΞ2012/27-8-2012 (ΦΕΚ Α΄ 
164/12) ΣΥΜΒΑΣH-Συµφωνία συµβιβασµός µεταξύ τη; Ελληνικής  ∆ηµοκρατίας και της Siemens ΑΕ 
σύµφωνα µε την οποία η κάλυψη της συγκεκριµένης δαπάνης κα γίνει από την ανωτέρω εταιρεία 

Η πληρωµή θα γίνει σε ΕΥΡΩ στο πλαίσιο της συµφωνίας µεταξύ του Ελληνικού 
∆ηµοσίου και της Εταιρείας  SIEMENS  , ΦΕΚ 164   Α / 27.8.2012, σε εκτέλεση του 
όρουΙΙΙ.2.(5)   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ο επί µέρους φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα περιέχει όλα τα τεχνικά στοιχεία του 

προσφερόµενου συγκροτήµατος. Επίσης, θα περιέχει prospectus και τεχνικά φυλλάδια της εταιρίας 

κατασκευής, στην Ελληνική γλώσσα (τα εργοστασιακά µπορούν να είναι και στην Αγγλική 

γλώσσα), πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, δηλώσεις µε τα εργοστάσια κατασκευής, πρόγραµµα 

εκπαίδευσης, λίστα ανταλλακτικών κλπ. Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στην αναλυτική τεκµηρίωση 

του προσφερόµενου εξοπλισµού και στην µεθοδολογία υλοποίησης της προµήθειάς, την οποία 

προτίθεται να εφαρµόσει ο προσφέρων. Εµφάνιση οποιασδήποτε τιµής (πχ ανταλλακτικού, 

υπηρεσίας, αποζηµίωσης, αναθεώρησης κλπ) στον φάκελο τεχνικής προσφοράς οδηγεί 

στην απόρριψη αυτής ως απαράδεκτης.  

 

Ο επιµέρους φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιέχει συνεπώς, υποχρεωτικά και µε ποινή 

αποκλεισµού, τα παρακάτω στοιχεία : 

1)  Πίνακα περιεχοµένων (ευρετήριο) µε τα στοιχεία του φακέλου τεχνικής προσφοράς.   

  2) Πλήρη αναλυτική «Τεχνική Περιγραφή» στην ελληνική γλώσσα για το προσφερόµενο 

µηχάνηµα.  

  3) Πλήρες «ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ» το οποίο είναι 

προτυπωµένο και περιέχεται στο Παράρτηµα της διακήρυξης.  Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να 

συµπληρώσει όλα τα πεδία των στηλών ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ και ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ του ΦΥΛΛΟΥ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ όπου αντίστοιχα : α) θα απαντήσει αναλυτικά 

ακολουθώντας την σειρά και συµπληρώνοντας όλα τα αντίστοιχα πεδία της στήλης 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ µε αναλυτική περιγραφή, πληρότητα και τεκµηρίωση και ιδίως στα σηµεία 

του εκείνα που αναγράφεται «να δοθεί», «να αναφερθεί», «να δοθούν τιµές προς αξιολόγηση», 

«να δοθούν χαρακτηριστικά» κλπ ώστε να γίνει πλήρης αξιολόγηση από την Α.Α. και β) θα 

συµπληρώσει όλα τα αντίστοιχα πεδία της στήλης ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ όπου θα αναφέρει την σελίδα 

/ σελίδες της φακέλου τεχνικής προσφοράς όπου ανευρίσκεται η αντίστοιχη αναλυτική 

περιγραφή και η τεκµηρίωση.  

4) Μετά από το Φύλλο Συµµόρφωσης, ο προσφέρων πρέπει να επισυνάψει τα απαραίτητα 

prospectus, τεχνικά φυλλάδια κατασκευαστών, αναλυτικές τεχνικές περιγραφές του 

εξοπλισµού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας, αναφορές µεθοδολογίας εγκατάστασης 

και υποστήριξης, οδηγίες και εγχειρίδια χρήσεως, συνοδευτικά τεχνικά ή / και κατασκευαστικά 

σχέδια, service manuals, κατάλληλα σχήµατα, εικόνες, φωτογραφίες, πιστοποιητικά, 

δικαιολογητικά και ότι άλλο τεκµηριωτικό στοιχείο διαθέτει που αποδεικνύει την συµµόρφωση 

του προσφερόµενου µηχανήµατος µε τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και µε τις 

λοιπές υποχρεώσεις και όρους, ώστε να είναι εύκολη η αξιολόγηση από την αρµόδια επιτροπή.  

Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω του µεγάλου όγκου να 

τοποθετηθούν µέσα στον κυρίως φάκελο, τότε το εν λόγω ντοσιέ µε τα απαραίτητα prospectus, 

τεχνικά φυλλάδια κλπ µπορεί να συσκευαστεί σε ιδιαίτερο επιπλέον κλειστό φάκελο που 

ακολουθεί τον κυρίως φάκελο προσφοράς.  

5) ∆ήλωση, στην οποία οι διαγωνιζόµενοι αναφέρουν τις επιχειρηµατικές µονάδες 

(εργοστάσια) στα οποία θα κατασκευάσουν το  προσφερόµενο µηχάνηµα καθώς και τον τόπο 

εγκατάστασης τους. Εάν οι διαγωνιζόµενοι δεν θα κατασκευάσουν το προσφερόµενο είδος 

µερικά ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου 
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εκπρόσωπου του κατασκευαστικού οίκου προς το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ότι η κατασκευή του τελικού 

προϊόντος θα γίνει από τον ίδιο τον κατασκευαστικό οίκο (στον οποίο ανήκει ή ο οποίος 

εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά τη µονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος) και ότι ο 

κατασκευαστικός οίκος έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας, 

σε περίπτωση κατακύρωσης στον ανάδοχο υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.  

     Προτείνεται η δήλωση του πρώτου εδαφίου του στοιχείου 5 άνω να συµφωνεί µε το ακόλουθο 

υπόδειγµα : 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ   

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 

ΜΟΝΑ∆Α ΚΑΤΑ-ΣΚΕΥΗΣ 

ΤΟΠΟΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙ-ΚΗΣ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

1    

2    

κοκ    

6) Τα ακόλουθα πιστοποιητικά ποιότητος : 

α) Πιστοποιητικα EN ISO  (µεταφρασµένα στα ελληνικά και νοµίµως επικυρωµένα) για τον 

κατασκευαστή και τον προµηθευτή. 

β) Πιστοποιητικά σήµανσης CE για τον προσφερόµενο εξοπλισµό ώστε να ικανοποιούνται οι 

αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. (µεταφρασµένα στα ελληνικά και 

νοµίµως επικυρωµένα), και ότι άλλο πιστοποιητικό ζητείται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

Πιστοποιητικά των οποίων η ισχύς έχει λήξει, δεν γίνονται δεκτά και η αντίστοιχη 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   

7) 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 στην Ελληνική γλώσσα.  

8) Πλήρες αναλυτικό πρόγραµµα εκπαίδευσης : 

α) για τους τεχνικούς του τµήµατος ΒΙΤ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ένας τουλάχιστον τεχνικός 
θα εκπαιδευτεί και θα παρακολουθεί όλες τις µετεκπαιδεύσεις που θα πραγµατοποιούνται για 
τους τεχνικούς του οίκου, θα του χορηγηθεί δε πιστοποιητικό ώστε να µπορεί να επεµβαίνει για 
επισκευή και συντήρηση), ως και αντίγραφο των αναγκαίων βοηθηµάτων ή πινάκων στην 
Ελληνική γλώσσα. 

β) για τους χρήστες (ιατρούς – ακτινοφυσικών- τεχνολόγους κλπ) του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, 
επί της λειτουργίας του συγκροτήµατος και επί της πλήρους εκµετάλλευσης των δυνατοτήτων 
του, ως και αντίγραφο των αναγκαίων βοηθηµάτων ή πινάκων στην Ελληνική γλώσσα. Για να 
τεκµηριώσει τα άνω ο διαγωνιζόµενος υποχρεούται να δηλώσει ότι µπορεί να διαθέσει στην 
Ελλάδα κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό (πέραν και ανεξάρτητα του αντίστοιχου τεχνικού 
προσωπικού για παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, συντήρησης,  κλπ, ) για την επίδειξη – 
εκπαίδευση του προσωπικού του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (όπως ιατρών – ακτινοφυσικών - τεχνολόγων) 
τόσο επί της λειτουργίας των ειδών όσο και επί των δυνατοτήτων αποτελεσµατικότερης και 
επωφελέστερης εκµετάλλευσης και ανάπτυξης της απόδοσής των, ποιοτικής και Το υπόψη 
εκπαιδευτικό προσωπικό για τις περιπτώσεις α και β άνω, θα αναφερθεί σε χωριστές εκθέσεις µε 
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τον αντίστοιχο χρόνο ενασχόλησής τους, τα προσόντα, την εκπαίδευση κλπ ενώ θα 
συνυποβληθεί µε το πρόγραµµα εκπαίδευσης και σχετικό πιστοποιητικό ειδικής προς τούτο 
εκπαίδευσης και αντίστοιχης εξουσιοδότησης από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτηµένο 
αντιπρόσωπο του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, ώστε 
να τεκµηριώνεται η καταλληλότητά του, για την πλήρη εκπαίδευση ιατρών / χειριστών / 
τεχνικών επί της λειτουργίας των µηχανηµάτων και της πλήρους εκµετάλλευσης των 
δυνατοτήτων των ειδών. Η υπόψη εκπαίδευση των χρηστών (ιατρών – ακτινοφυσικών – 
τεχνολόγων) θα είναι συνολικής διάρκειας: τουλάχιστον πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών  
άνευ πρόσθετης αµοιβής του διαγωνιζόµενου, µε έναρξη µετά την εγκατάσταση του εξοπλισµού 
και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µέχρι την οριστική παραλαβή του συγκροτήµατος. Πέραν 
τούτου, ο ανάδοχος υποχρεούται, άνευ πρόσθετης αµοιβής, να επαναλάβει την ως άνω 
εκπαίδευση για το ίδιο διάστηµα τουλάχιστον ηµέρες, όταν και εάν αυτό ζητηθεί από το 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, µέσα στην διάρκεια της προτεινόµενης περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας. 

Τέλος στο εν λόγω πρόγραµµα εκπαίδευσης, ο διαγωνιζόµενος πρέπει να περιλάβει και 
υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται, εντός του χρονικού διαστήµατος από την λήξη της 
προτεινόµενης περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας µέχρι την λήξη του διαστήµατος των δέκα 
ετών από την οριστική παραλαβή του συγκροτήµατος, να παράσχει επί πλέον µία τουλάχιστον 
ανάλογη εκπαίδευση ύστερα από αίτηµα του φορέα χωρίς την καταβολή πρόσθετης αµοιβής για 
τυχόν επανάληψη της εκπαίδευσης µεταγενέστερα, προς εκπαίδευση νέου προσωπικού. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος δεν διαθέτει το ως άνω προσωπικό, πρέπει στον παρόντα 
επί µέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς του να υπάρχει έγγραφο του κατασκευαστή ή του 
εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην 
Οδηγία 93/42/EEC, ότι η εκπαίδευση θα γίνει από δικό του εξειδικευµένο προσωπικό στην 
Ελληνική γλώσσα και µε τους όρους που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο. 

9) ποσοτικής. Βεβαίωση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση (µε επίσηµη µετάφραση – επικύρωση σε περίπτωση που πρόκειται για 

αλλοδαπό κατασκευαστή) για την δέσµευση εξασφάλισης και διάθεσης ανταλλακτικών 

καθώς και των αντιστοίχων κατάλληλων υλικών για την πλήρη λειτουργία και απόδοση του 

µηχανήµατος για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή αυτού, ακόµα και στις 

περιπτώσεις : α) διακοπής της συνεργασίας του προµηθευτή µε τον κατασκευαστή και β) 

διακοπής της λειτουργίας του προµηθευτή. Προσφορά στην οποία δηλώνεται δέσµευση 

εξασφάλισης και διάθεσης ανταλλακτικών καθώς και των αντιστοίχων κατάλληλων 

υλικών για την πλήρη λειτουργία και απόδοση του ζητούµενου είδους µικρότερη των δέκα (10) 

ετών από την ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής αυτού, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

10)  Λίστα µε όλα τα απαραίτητα υλικά για την λειτουργία, συντήρησή και επισκευή του. 

11) ∆ήλωση για την προτεινόµενη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας από 

την ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής του µηχανήµατος. Επισηµαίνεται ότι είναι στην ευχέρεια 

των υποψηφίων να προσφέρουν περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας µεγαλύτερη της 

ελάχιστης ζητούµενης που ορίζεται σε δύο (2) έτη από την οριστική παραλαβή του 

µηχανήµατος και το στοιχείο αυτό θα αξιολογηθεί υπέρ αυτών. Σε περίπτωση προσφοράς της 

εγγύησης καλής λειτουργίας πέραν των δύο ετών, η σχετική πέραν των δύο ετών επιβεβαίωση 

θα γίνεται µε έγγραφη δέσµευση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου 

του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και οπωσδήποτε µε ειδική αναφορά για τον αντίστοιχο 

διαγωνισµό ή την επανάληψη του. 

Προσφορά στην οποία δηλώνεται περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας µικρότερη των δύο (2) 

ετών από την ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής του συγκροτήµατος, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.         

12) ∆ήλωση για την διάρκεια του χρόνου πλήρους συντήρησης - επισκευής, µετά την 

λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας,  για το  προσφερόµενο είδος. Επιπλέον οι 
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προσφέροντες θα αναφέρουν τον τρόπο που θα καλύπτουν τις απαιτήσεις της Α.Α. και πως 

θα αντιµετωπίζουν τα θέµατα συντήρησης και επισκευής του ζητούµενου είδους από 

την οριστική παραλαβή αυτού µέχρι την λήξη του χρόνου πλήρους συντήρησης - επισκευής και 

γενικά την οργάνωση της εταιρείας στην παροχή τεχνικής υποστήριξης και service. 

 Προσφορά στην οποία δηλώνεται συνολικός χρόνος (αρχόµενος από την οριστική 
παραλαβή του ζητούµενου είδους/εξοπλισµό) περιόδου εγγύησης καλής 
λειτουργίας και περιόδου συντήρησης µικρότερος των δέκα (10) ετών ή διάρκεια 
ακινητοποιήσεως (down time) του ζητούµενου είδους/εξοπλισµό µεγαλύτερη ή 
ποινικές ρήτρες µικρότερες από τα αναφερόµενα στο εν λόγω σχέδιο πλήρους 
συντήρησης - επισκευής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   

 13)  Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο παράδοσης του ζητούµενου είδους/εξοπλισµού.  

 14) Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να συνυποβάλλουν στον επιµέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς 

όλα τα αναγκαία στοιχεία για τη διασφάλιση των συνθηκών κανονικής εγκατάστασης του 

µηχανήµατος που προσφέρουν, σε πλήρη λειτουργία.  

15) Απόδειξη των τεχνικών ή/και επαγγελµατικών ικανοτήτων    

Ο προσφέρων πρέπει να αποδείξει την τεχνική ή/και επαγγελµατική του ικανότητα στην 

εκτέλεση παρόµοιων προµηθειών µε την υποβολή καταλόγου στον οποίο αναφέρονται οι 

κυριότερες παραδόσεις των τριών (3) τελευταίων χρόνων σχετικών µηχανηµάτων µε το 

ζητούµενο, µε µνεία, για κάθε παράδοση, του παραλήπτη, είτε εµπίπτει στο δηµόσιο είτε στον 

ιδιωτικό τοµέα, της ηµεροµηνίας παράδοσης και του ποσού. Οι παραδόσεις αποδεικνύονται, 

εάν ο αποδέκτης είναι δηµόσια αρχή (πχ δηµόσιο νοσοκοµείο), µε πιστοποιητικά τα οποία 

έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρµόδια αρχή και εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας 

(πχ ιδιωτική κλινική ή ιατρικό κέντρο), 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 αναδόχου της προµήθειας.   

Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα ή διαθέτει το ζητούµενο 

από την διακήρυξη προϊόν για χρονικό διάστηµα µικρότερο της ως άνω καθοριζόµενης 

τριετίας, υποβάλλει τον κατάλογο παραδόσεων που έχει πραγµατοποιήσει κατά το διάστηµα 

αυτό. 

Ο κατάλογος προτείνεται να έχει την µορφή του ακόλουθου υποδείγµατος : 

Υπόδειγµα Καταλόγου Παραδόσεων 

α/α ΠΕΛΑΤΗΣ 

(∆ΗΜΟΣΙ-

ΟΣ ΄Η 

Ι∆ΙΩ-ΤΙΚΟΣ 

ΠΑ-

ΡΑΛΗΠΤΗΣ 

ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΗΣ ΠΡΟΜΗ-

ΘΕΙΑΣ 

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ & 

ΛΗΞΗΣ ΥΛΟ-

ΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Π/Υ ΤΗΣ ΠΡΟ-

ΜΗΘΕΙΑΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩ-

ΣΗΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗ-

ΣΗ 

1       

2       

Κο

κ 
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- Ειδικά η στήλη «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ» συµπληρώνεται µε µία εκ των επιλογών : 

πιστοποιητικό ∆ηµόσιας Αρχής / πρωτόκολλο παραλαβής ∆ηµόσιας Αρχής / υπεύθυνη δήλωση 

πελάτη-ιδιώτη ή υπεύθυνη δήλωση υποψηφίου αναδόχου ή προµηθευτή. 

- Τέλος στην στήλη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ» αναφέρεται αν τα µηχανήµατα αυτά συντηρούνται από 

έγκριτο και κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό της προµηθεύτριας εταιρείας. 

Αν το ύψος του προϋπολογισµού είναι εκπεφρασµένο σε ξένο νόµισµα, πρέπει στον κατάλογο να 

απεικονίζεται σε ευρώ, µε βάση την ισχύουσα κατά τον χρόνο υπογραφής της σύµβασης ισοτιµία, 

η οποία επίσης πρέπει να αναγράφεται.  

16) Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκµηριώνει πληρέστερα την τεχνική προσφορά του 

διαγωνιζόµενου και απαντά στις επιµέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, 

αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης. 

 

19PROC005590387 2019-09-20



 

Σελίδα 49 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Τεχνικές Προδιαγραφές 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 3∆ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 Σύνθεση συστήµατος  

 Σύστηµα Ψηφιακής Μαστογραφίας αποτελούµενο από: 

 Γεννήτρια ακτινών -Χ ΝΑΙ 

 Ακτινολογική λυχνία ΝΑΙ 

 Σταθµός ελέγχου (Χειριστήριο) ΝΑΙ 

 Βραχίονα µε ψηφιακό ανιχνευτή ΝΑΙ 

 Σταθµός Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας 

και ∆ιάγνωσης 

ΝΑΙ 

 Χειριστήριο ΝΑΙ 

 Σύστηµα τοµοσύνθεσης ΝΑΙ 

 Στερεοσκοπικό Σύστηµα Ψηφιακής Βιοψίας ΝΑΙ 

 Γενικά Χαρακτηριστικά  

 Γενικά Χαρακτηριστικά Το σύστηµα να είναι το πλέον σύγχρονο 

µοντέλο του κάθε κατασκευαστή σύµφωνα 

µε τις ζητούµενες προδιαγραφές , στο 

οποίο έχουν αναπτυχθεί και εφαρµόζονται 

πρωτοποριακές τεχνικές απεικόνισης όπως 

τουλάχιστον αυτές της Τοµοσύνθεσης και 

της απεικόνισης µε σκιαγραφικά µέσα 

(Contrast Enhanced Spectral

Mammography, CESM) καθώς και άλλες 

νέες πρωτοποριακές τεχνικές. Να γίνει 

σχετική αναφορά. Τo σύστηµα θα πρέπει 

να είναι κατάλληλο και πιστοποιηµένο από 

∆ιεθνή Αναγνωρισµένο Φορέα. 

 Γεννήτρια  

 Ισχύς kW ≥ 4 

 Εύρος kV 23-35, Θα εκτιµηθεί το µεγαλύτερο εύρος 

προκειµένου να πραγµατοποιείται 

απεικόνιση µε CESM 

 Εύρος mA Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση 

 Εύρος mAs Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση 
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 1 Συντελεστής Βαρύτητας (Συνολικό άθροισµα 70%) 

 Επιλογές έκθεσης Να διαθέτει  ελεύθερη, ηµιαυτόµατη και 

αυτοµατοποιηµένη επιλογή στοιχείων kV, 

mAs και φίλτρων 

 Σύστηµα Αυτόµατου Ελέγχου Έκθεσης 

(AEC) 

Να διαθέτει σύστηµα αυτόµατου ελέγχου 

έκθεσης (AEC) για το βέλτιστο υπολογισµό 

των στοιχείων έκθεσης σύµφωνα µε την 

πυκνότητα και το πάχος του κάθε µαστού. 

Να αναφερθούν αναλυτικά τα 

χαρακτηριστικά του συστήµατος AEC προς 

αξιολόγηση.  

   

 Εύρος ρύθµισης χρόνου έκθεσης Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση 

 Ακτινολογική Λυχνία  

 Ακτινολογική Λυχνία Να είναι περιστρεφόµενης ανόδου, 

ταχύστροφη, ταχύτητας άνω των 8.500 

rpm 

 Άνοδος Να διαθέτει κατάλληλη τεχνολογία ώστε να 

είναι δυνατή η δηµιουργία φασµάτων 

ακτινοβόλησης, υψηλής διεισδυτικότητας 

και χαµηλής δόσης, ακόµη και στους 

µεγάλους και πυκνούς µαστούς. Να δοθούν 

στοιχεία προς αξιολόγηση. 

 Εστίες ∆ύο (2) (0.1 mm και 0.3 mm)  

Αυτόµατη & χειροκίνητη επιλογή εστίας. Θα 

εκτιµηθεί η ύπαρξη περισσότερων εστιών. 

Να δοθούν στοιχεία και τα χαρακτηριστικά 

των εστιών προς αξιολόγηση.  

 Φίλτρα Να διαθέτει τουλάχιστον δύο φίλτρα,  τα 

οποία να είναι αυτόµατα  και χειροκίνητα 

επιλεγόµενα ανάλογα µε το µέγεθος των 

µαστών και την χρησιµοποιούµενη 

εφαρµογή 

 ∆ιαφράγµατα Να διαθέτει αυτόµατα διαφράγµατα µε 

φωτεινή επικέντρωση που να περιορίζουν 

την ακτινοβολούµενη δόση στο επιθυµητό 

πεδίο. Να αναφερθούν τα εύρη πεδίου 

προς αξιολόγηση. 
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 Θερµοχωρητικότητα ανόδου, HU Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση 

 Ρυθµός θερµοαπαγωγής ανόδου, HU/min Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση 

 Σταθµός Ελέγχου  

 Υπολογιστικό σύστηµα Nα διαθέτει υπολογιστικό σύστηµα µε 

επεξεργαστή σύγχρονης τεχνολογίας µε 

τουλάχιστον 8 GB µνήµη RAM  και 

τουλάχιστον 1 TB HD ώστε να διαθέτει 

ικανό αποθηκευτικό χώρο εικόνων µε 

µέγιστη µήτρα λήψης. 

 Μέσα αποθήκευσης Να  πραγµατοποιεί εγγραφή εξετάσεων σε 

ενσωµατωµένο CD- DVD RW αλλά και 

εξαγωγή τους σε εξωτερική συσκευή 

αποθήκευσης µέσω USB θύρας  

 Οθόνη Τουλάχιστον 19'', flat panel, υψηλής 

ανάλυσης τουλάχιστον 1.3 MP, medical

grade 

 Ταχύτητα µεταφοράς εικόνων στο σταθµό 

εργασίας, ΜΒ/sec 

Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση 

 Χρόνος µεταξύ διαδοχικών εκθέσεων, sec ≤ 30 

 Χρόνος µεταξύ λήψης εικόνας και φόρτωσης 

στο σταθµό χειριστή, (preview), sec  

15 περίπου 

 ∆ιασυνδεσιµότητα Να διαθέτει πρωτόκολλο επικοινωνίας 

DICOM 3.0 τουλάχιστον σε επίπεδο 

storage,  query/retrieve, print, worklist, 

κλπ . Να αναφερθούν οι παρεχόµενες 

υπηρεσίες. 

 Χειριστήριο Να περιγραφεί το χειριστήριο ώστε να 

εξασφαλίζει εργονοµική λειτουργία στους 

τεχνολόγους-ιατρούς 

 Λογισµικό επεξεργασίας εικόνας Να αναφερθούν αναλυτικά οι δυνατότητες 

του λογισµικού επεξεργασίας εικόνας προς 

αξιολόγηση, όπως π.χ.: zoom, µεγεθυντικός 

φακός, negative, περιστροφή, ρύθµιση 

brightness/contrast, µέτρηση γωνιών και  

µήκους, πυκνότητα, αναγραφή σχολίων, 

απεικόνιση πολλαπλών εικόνων στο 

µόνιτορ, κλπ. 

Να αναφερθούν προς αξιολόγηση επιπλέον 
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χαρακτηριστικά, εφαρµογές και 

αναβαθµίσεις του σταθµού λήψης  

 Βραχίονας  

 Ευθυγράµµιση (διαφράγµατα) Αυτόµατης και χειροκίνητης επιλογής, να 

περιγραφεί  

 Κλείδωµα βραχίονα  Με ηλεκτροµαγνητικά φρένα  

 Κίνηση βραχίονα  Ηλεκτροκίνητη  

 Περιστροφή βραχίονα  

  

Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση 

(ταχύτητα, γωνίες κ.τ.λ.)  

 Κάθετη κίνηση, cm  Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση 

(ταχύτητα, εύρος κίνησης κ.τ.λ.)  

 Απόσταση εστίας λυχνίας-ψηφιακού 

ανιχνευτή (SID), cm 

≥ 65 

 Ψηφιακές ενδείξεις Να διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις τουλάχιστον 

των εξής παραµέτρων: 

Εξασκούµενη πίεση κατά τη συµπίεση του 

µαστού. 

Γωνία του βραχίονα.   

Πάχος του µαστού σε mm 

 Χαρακτηριστικά συστήµατος συµπίεσης  

 

Να εφαρµόζεται αυτόµατα και χειροκίνητα 

µε επιλογή των τιµών πίεσης οι οποίες να 

αναφερθούν.  

Η αποσυµπίεση να είναι επίσης αυτόµατη 

και χειροκίνητη (µετά το τέλος της 

έκθεσης). H διάταξη συµπίεσης-

αποσυµπίεσης να είναι ευαίσθητη στη 

χρήση και να συνοδεύεται από σειρά 

ακτινοδιαπερατών πιέστρων διαφορετικού 

µεγέθους και σχήµατος, ώστε να 

ανταποκρίνονται σε κάθε εφαρµογή. Τα 

πίεστρα να διαθέτουν  δυνατότητα κλίσης 

για οµοιόµορφη συµπίεση σε όλο το εύρος 

του µαστού. 

Να υπάρχει σύστηµα απελευθέρωσης του 

µαστού «έκτακτης ανάγκης».  

 Μεγεθυντικό σύστηµα  Να περιλαµβάνονται τουλάχιστον µία 

µεγεθυντική λήψη µε παράγοντα 
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µεγέθυνσης περίπου x1.8.  Θα εκτιµηθεί η 

δυνατότητα λήψης µε επιπλέον 

µεγεθυντικό παράγοντα. 

 Aντιδιαχυτικό διάφραγµα Να διαθέτει αντιδιαχυτικό διάφραγµα 

(grid). Να αναφερθούν τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά του προς αξιολόγηση 

 Ακτινοπροστασία-Ποιότητα απεικόνισης Θα εκτιµηθούν ιδιαίτερα τυχόν πρόσθετες 

χαρακτηριστικές ιδιότητες που θα 

συµβάλλουν στη µείωση της επιβάρυνσης 

της εξεταζόµενης µε ανεπιθύµητη δόση 

ακτινοβολίας καθώς και στη βελτίωση της 

απεικόνισης, αλλά και της ταχύτητας στη 

πραγµατοποίηση των εξετάσεων. Να 

δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση. 

 Ακτινοπροστασία Να διαθέτει ακτινοπροστατευτικό πέτασµα 

µολυβδύαλου (ισοδύναµου µολύβδου 0.5 

mm) για το πρόσωπο του εξεταζόµενου 

 Ψηφιακός Ανιχνευτής  

 Τύπος ανιχνευτή  

 

Ο ανιχνευτής να είναι τελευταίας 

τεχνολογίας είτε από άµορφο πυρίτιο είτε 

από άµορφο σελήνιο ή από άλλο υλικό 

αντίστοιχου αποτελέσµατος  

 ∆ιαστάσεις εξεταστικού πεδίου ανιχνευτικής 

διάταξης, cm  

≥ 24 x 29  

 Μέγεθος pixel, µm ≤ 100 σε 2∆ και 3∆ λήψεις 

Θα εκτιµηθεί το µικρότερο µέγεθος. 

 Modulation Transfer Function (MTF) Να αναφερθεί η τιµή του παράγοντα MTF

σε 2 lp/mm και 5 lp/mm για δόση εισόδου 

ανιχνευτή ≤ 9 mR.  

Θα εκτιµηθεί η µεγαλύτερη τιµή του 

παράγοντα MTF 

 Μέγιστο χρόνου έκθεσης  Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση 

 Βάθος και διάσταση µήτρας λήψης  Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση 

 Παράγοντας DQE σε πλήρη λειτουργία του 

συστήµατος  

Nα διαθέτει τον µεγαλύτερο δυνατό 

παράγοντα DQE ο οποίος να επιτυγχάνεται 

σε δόση εισόδου ανιχνευτή ≤ 9 mR. Nα 

αναφερθεί η µέγιστη επιτυγχανόµενη τιµή 

DQE σε 0 lp/mm και σε 5 lp/mm.  
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 MTF  Να διαθέτει το µεγαλύτερο δυνατό 

παράγοντα MTF ο οποίος να επιτυγχάνεται 

σε δόση εισόδου ανιχνευτή ≤ 9 mR . Nα 

αναφερθεί η µέγιστη επιτυγχανόµενη τιµή 

MTF σε 2 lp/mm και σε 5 lp/mm. Nα 

δοθούν αντίστοιχα διαγράµµατα στα οποία 

να φαίνεται η απόκριση της ανιχνευτικής 

διάταξης.  

 Χαρακτηριστικά ανιχνευτή Να αναφερθούν προς αξιολόγηση τα 

υπόλοιπα χαρακτηριστικά του ψηφιακού 

ανιχνευτή (αριθµός pixels, βάθος 

χρώµατος-bit., δυναµικό εύρος, κλπ). 

 Συχνότητα βαθµονόµησης  Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση 

 Ταχύτητα λήψης-µεταφοράς εικόνων Να διαθέτει µεγάλη ταχύτητα λήψης µε το 

µικρότερο δυνατό χρόνο µεταξύ των 

λήψεων. Να δοθούν στοιχεία προς 

αξιολόγηση. 

Να πραγµατοποιεί ταχύτατη µεταφορά των 

εικόνων στο σταθµό εργασίας. Να 

αναφερθεί η ταχύτητα µεταφοράς προς 

αξιολόγηση. 

 ∆όση ακτινοβολίας Να αναφερθεί προς αξιολόγηση το επίπεδο 

δόσεων µε συγκεκριµένο τρόπο µέτρησης 

αναφερόµενο στη διεθνή βιβλιογραφία και 

σύµφωνα µε τα διεθνή πρωτόκολλα 

ποιοτικού ελέγχου 

 Βαθµονόµηση από χρήστη/µηχανικό  Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση 

 Σταθµός Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας και ∆ιάγνωσης  

 Χαρακτηριστικά σταθµού επεξεργασίας 

/διάγνωσης  

Nα διαθέτει υπολογιστικό σύστηµα µε 

επεξεργαστή σύγχρονης τεχνολογίας µε 

τουλάχιστον 8 GB µνήµη RAM και 

τουλάχιστον  2 TB HD ώστε να διαθέτει 

αποθηκευτικό χώρο  τουλάχιστον 8.000 

εικόνων (µε µέγιστη µήτρα λήψης). Να 

δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση. Να 

δέχεται προς θέαση εικόνες και από άλλα 

συστήµατα όπως MRI, CT και υπέρηχοι για 

παράλληλη συγκριτική αξιολόγηση. Να 

διαθέτει εξειδικευµένη εφαρµογή (layout) 

για τη θέαση και σύγκριση εξετάσεων.  

19PROC005590387 2019-09-20



 

Σελίδα 55 

 ∆ιαγνωστικές οθόνες  Να διαθέτει δύο monitor τουλάχιστον 21¨, 

υπερύψηλής ανάλυσης τουλάχιστον 5 ΜΡ, 

κατηγορίας medical grade για απεικόνιση 

των ψηφιακών εξετάσεων σε πλήρη 

ανάλυση και ένα επιπλέον monitor

τουλάχιστον 19” για το υπολογιστικό 

σύστηµα  του σταθµού εργασίας.  

 ∆ιασυνδεσιµότητα  FULL DICOM 3.0  

 Λογισµικά προγράµµατα  Να διαθέτει εξειδικευµένο software 

µαστογραφίας µε πολλαπλές δυνατότητες 

επεξεργασίας εικόνας, όπως µεγεθυντικό 

φακό, windowing, zoom, pan-roaming, 

ρύθµιση contrast, µετρήσεις, περιστροφή, 

ηλεκτρονικά κλείστρα, split screen κλπ. Να 

αναφερθούν αναλυτικά  

 Χειριστήριο  

 Χαρακτηριστικά χειριστηρίου συστήµατος  Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας µε 

ψηφιακές ενδείξεις και µηνύµατα 

ασφαλείας  

 Χειροδιακόπτης  Να διαθέτει χειροδιακόπτη έναρξης έκθεσης 

ακτινοβολίας και ποδοδιακόπτες κίνησης 

βραχίονα και συµπίεσης µαστού.  

 ∆ιαστάσεις ακτινοπροστατευτικού 

πετάσµατος, cm  

Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση 

 Ισοδύναµο πάχος ακτινοπροστατευτικού 

πετάσµατος, mm Pb  

Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση 

 Σύστηµα Τοµοσύνθεσης  

 Σύστηµα 3∆ για  απεικόνιση πολλαπλών 

εικόνων τοµοσύνθεσης 

Να διαθέτει σύστηµα 3∆ για  απεικόνιση 

πολλαπλών εικόνων τοµοσύνθεσης. Να 

δοθούν αναλυτικά στοιχεία προς 

αξιολόγηση.  

 Πρωτόκολλο χαµηλής δόσης  Να περιγραφεί προς αξιολόγηση η τεχνική 

λήψης εικόνων χαµηλής δόσης. Θα 

εκτιµηθεί ιδιαίτερα η τεχνική λήψης 

τοµοσύνθεσης χωρίς πλέγµα. Nα δοθεί το 

επίπεδο δόσεων στην 2∆ και 3∆ 

µαστογραφία µε συγκεκριµένο τρόπο 

µέτρησης αναφερόµενο σε διεθνή 

βιβλιογραφία και πρωτόκολλα ποιοτικού 
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ελέγχου. Θα εκτιµηθεί η αναφορά σε 

διεθνείς δηµοσιευµένες µελέτες από τις 

οποίες θα προκύπτει η βελτίωση της 

διαγνωστικής αξίας της προτεινόµενης 

µεθόδου τοµοσύνθεσης σε σχέση µε τη 2∆ 

µαστογραφία. Θα ληφθούν υπόψη διεθνείς 

πιστοποιήσεις.  

 Συνθετική 2∆ µαστογραφία από 3∆ λήψη Ο προσφερόµενος εξοπλισµός στη βασική 

του σύνθεση να πραγµατοποιεί συνθετική 

2∆ µαστογραφία από λήψεις 3∆ χωρίς να 

απαιτείται λήψη 2∆ ψηφιακής 

µαστογραφίας, ώστε να µειώνεται η δόση 

ακτινοβολίας και ο χρόνος κατά την 

συνολική εξέταση της τοµοσύνθεσης και να 

είναι εφικτό να χρησιµοποιείται η τεχνική 

τοµοσύνθεσης για προληπτική χρήση 

(screening). Η συνθετική 2∆ µαστογραφία 

να είναι ίσης διαγνωστικής ακρίβειας µε τη 

συµβατική ψηφιακή 2∆ µαστογραφία. Να 

δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση.  

 Χρόνος λήψης Ο χρόνος εξέτασης τοµοσύνθεσης να είναι 

ο µικρότερος δυνατός, ώστε να είναι 

κατάλληλο και για προληπτική 

µαστογραφία (Screening). Επίσης θα 

αξιολογηθεί το εύρος της γωνίας σάρωσης 

και αριθµός των προβολών τοµοσύνθεσης.  

 Κίνηση λυχνίας Να αναφερθεί ο τρόπος κίνησης της 

λυχνίας (συνεχόµενος ή διακοπτόµενος). 

Θα εκτιµηθεί η συνεχόµενη κίνηση της 

λυχνίας για τη συντόµευση του χρόνου της 

εξέτασης ή/και για την αποφυγή artifacts.  

 Λογισµικό λήψης εικόνων µε σκιαγραφική 

ουσία 

Να διαθέτει στη βασική προσφερόµενη 

σύνθεση λογισµικό λήψης και επεξεργασίας 

2∆ εικόνων µε ενίσχυση αντίθεσης από 

χρήση σκιαγραφικής ουσίας (CESM). 

 Επιπλέον απαραίτητος συνοδός 

εξοπλισµός (βασική σύνθεση 

προσφοράς) 

 

 Πλατό µεγέθυνσης Πλατό µεγέθυνσης (Magnification platform) 

για τη διενέργεια µεγεθυντικών λήψεων 
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 Πίεστρο παρακολούθησης βλαβών Πίεστρο για την παρακολούθηση βλαβών 

µικρής επιφάνειας περίπου 12 cm x 18 cm

ή 11 cm x 19 cm.     

 ∆ιαγνωστικά πίεστρα ∆ιαγνωστικά πίεστρα (Diagnostic 

compression paddles) 

επαφής διάστασης περίπου 9 ή 10 cm και 6 

cm ή 7.5 cm  

 Πίεστρα εντοπισµού βλαβών Ένα πίεστρο ανοικτού τύπου (open or

fenestrated localization paddle), και ένα 

πίεστρο διάτρητου τύπου (perforated

localization paddle) για τον εντοπισµό 

αψηλάφητων βλαβών µε Hook wire

ανεξάρτητα από το σύστηµα στερεοταξίας.  

Θα εκτιµηθεί ιδιαίτερα η προσφορά ενός

επιπλέον πιέστρου εντοπισµού, µικρών 

διαστάσεων (spot,  διάτρητο ή µε 

παράθυρο), για την προσέγγιση βλαβών σε 

ακραίες θέσεις.    

 Οµοίωµα ποιοτικού ελέγχου Στη βασική σύνθεση της προσφοράς να 

συµπεριληφθεί πακέτο οµοιωµάτων 

ποιοτικού ελέγχου ψηφιακής 

µαστογραφικής εικόνας. 

Το πακέτο να περιέχει τα ακόλουθα είδη: 

-Οµοίωµα µαστού κατασκευασµένο από 

υλικό ισοδύναµου µαλακού ιστού, πάχους 

4.5 cm και σύσταση 50% αδενικό/50% 

λιπώδη ιστό, µε κόκκους CaCO3 διαµέτρου 

από περίπου 0.1 mm έως 0.4 mm, 

σφηνοειδή δοµή (step wedge) µε 

ισοδύναµο αδενικού ιστού από 30% έως 

100%, και ίνες νάιλον διαµέτρου από 

περίπου 0.3 mm έως 1.3 mm.    

-Πλάκα µε τουλάχιστον 70 δοµές διαµέτρου 

από 0.1 mm έως 0.2 mm για τον έλεγχο 

της αντίθεσης απεικόνισης. 

-Τουλάχιστον 4 πλάκες PMMA επιφάνειας 

περίπου 30 cm x 24 cm η κάθε µία και 

πάχους 0.5 cm, 1 cm και 2 cm. 

-Εργαλείο διακριτικής ικανότητας υψηλής 
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αντίθεσης από τουλάχιστον 1 lp/mm έως 

14 lp/mm. Εργαλείο για τον έλεγχο της 

χωρικής διακριτικής ικανότητας κατά τον z-

άξονα (τοµοσύνθεση).  

-Φίλτρο αλουµινίου επιφάνειας περίπου 30 

x 24 cm και πάχους 2 mm 

-Φίλτρο από ατσάλι επιφάνειας περίπου 30 

x 24 cm και πάχους 1 mm για την 

προστασία του ανιχνευτή 

-Ακτινοσκιερό πλέγµα επιφάνειας περίπου  

30 x 24 cm µε οριζόντιες, κάθετες και 

διαγώνιες γραµµές και µε δοµές διάστασης 

τουλάχιστον 400 µm. Το οµοίωµα να είναι 

συµβατό µε το πρότυπο ISBN 92-79-

01258-4 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 Εξοπλισµός προς επιλογή  

 Σύστηµα Ψηφιακής Στερεοτακτικής Βιοψίας  Να προσφερθεί  προς επιλογή σύγχρονο 

σύστηµα ψηφιακής στερεοτακτικής  

βιοψίας µαστού υψηλής ακρίβειας µε χρήση 

τα 

ου ιδίου ψηφιακού ανιχνευτή. Θα εκτιµηθεί 

η δυνατότητα και τοµοσυνθετικής βιοψίας. 

Να αναφερθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

του συστήµατος προς αξιολόγηση. Να 

κατατεθεί σχετική διεθνής βιβλιογραφία.  

  Να είναι κατάλληλο και για τοποθέτηση 

συρµάτινων οδηγών και να είναι συµβατό 

µε κάθε τύπο οδηγού βιοψίας  

  Να παρέχει τη δυνατότητα καθοδήγησης 

από το σταθµό εργασίας του ψηφιακού 

µαστογράφου.  

  Να είναι µικρού βάρους ώστε να παρέχει 

εύκολη και γρήγορη σύνδεση µε τη βασική 

µονάδα του µαστογράφου. Να δοθεί η τιµή 

βάρους σε κιλά προς αξιολόγηση. Θα 

εκτιµηθεί το µικρότερο βάρος.   

  Να παρέχει βιοψία υπό γωνία περίπου 10ο

και άνω για την απρόσκοπτη προσέγγιση 

των βλαβών ενώ ταυτόχρονα να 
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διατηρούνται οι καθιερωµένοι µέθοδοι 

υπολογισµού καρτεσιανών συντεταγµένων. 

  Να διαθέτει σύστηµα υπολογισµού µε 

καρτεσιανές συντεταγµένες 

  Να διαθέτει ακρίβεια του στερεοτακτικού 

συστήµατος  ± 1 mm και  γωνία 

στερεοταξίας ± 15ο 

  Να διαθέτει επιπλέον πίεστρα µε εύρος 

κατάλληλο για βιοψίες καθώς πίεστρο 

συµπίεσης µασχαλιαίας περιοχής 

  Να προσφερθεί προς επιλογή και σύστηµα 

εκτοµής ιστών µε κενό κατά την βιοψία 

µαστού 

 Υδραυλική καρέκλα/κρεβάτι Να προσφερθεί προς επιλογή  υδραυλική 

καρέκλα/κρεβάτι   εργονοµικά 

σχεδιασµένη, η πλέον σύγχρονη του κάθε 

κατασκευαστή, για την πραγµατοποίηση 

στερεοτακτικής βιοψίας σε καθιστή, 

κατακεκληµένη ή trendelemburg θέση. Να 

είναι πλήρως ελεγχόµενη από 

ποδοδιακόπτη και να δέχεται βάρος 

ασθενούς έως τουλάχιστον 135 kg. 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

 

1. Να συνταχθεί πλήρες φύλλο συµµόρφωσης για τα ανωτέρω µε παραποµπές σε φυλλάδια του 
κατασκευαστικού Οίκου. 

2. Η ανάδοχος εταιρία να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας σε όλα τα προσφερόµενα είδη για 
τουλάχιστον δύο (2) έτη από την οριστική παραλαβή του συγκροτήµατος. Η εγγύηση καλής 
λειτουργίας θα περιλαµβάνει δωρεάν συντήρηση, πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών 
συµπεριλαµβανοµένων ακτινολογικών λυχνιών, κλπ, και λοιπών υλικών και προληπτικούς 
ελέγχους. Να έχει τεχνική κάλυψη (service, ανταλλακτικά) για δέκα (10) χρόνια τουλάχιστον. 

3. Να προσφερθεί τεχνική υποστήριξη του µηχανήµατος ανταλλακτικά και service για 
(5) πέντε έτη τουλάχιστον (εγγύηση και συµβόλαιο συντήρησης µε ανταλλακτικά, µε 
δύο (2) προληπτικές συντηρήσεις ετησίως, µετά τη λήξη της εγγύησης). Να προσφερθεί 
συνεχής αναβάθµιση µε µελλοντικά λογισµικά λειτουργίας που αφορούν τόσο τις 
επιδόσεις, όσο και την ασφάλεια του ψηφιακού µαστογράφου. Η αξία της παραπάνω 
προσφοράς θα συνυπολογιστεί στην συνολική ανηγµένη τιµή. Το παραπάνω συµβόλαιο 
συντήρησης θα είναι στην ευχέρεια του Νοσοκοµείου να τεθεί σε εφαρµογή η όχι.  

4. Να υποβληθούν τα απαραίτητα prospectus, τεχνικά φυλλάδια κατασκευαστών, αναλυτικές 
τεχνικές περιγραφές του εξοπλισµού, οδηγίες και εγχειρίδια χρήσεως, service manuals και ότι 
άλλο στοιχείο αποδεικνύει την συµµόρφωση του προσφερόµενου συγκροτήµατος µε τις 
απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών. 
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5. Όλα τα προσφερόµενα να διαθέτουν CE MARK, FDA και να διατίθενται από αποκλειστικό 
αντιπρόσωπο που έχει ISO 9001 της υπουργικής απόφασης Ε3/833/99 (διακίνηση 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων). 

6. Να υποβληθεί Πιστοποιητικό Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης µε το οποίο να βεβαιώνεται ότι ο 
συµµετέχον στον διαγωνισµό προµηθευτής υπάγεται σε πρόγραµµα εναλλακτικής 
διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.∆. 117/2004(ΦΕΚ 82 Α) και Π.∆. 15/2006(ΦΕΚ 12 Α) 
σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/108. 

7. Να δοθεί κατάλογος εγκατεστηµένων µηχανηµάτων στην Ελλάδα. 
8. Ο χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης να είναι εντός (60) εξήντα εργάσιµων 

ηµερών από την παραγγελία. 
9. Η προµηθεύτρια εταιρεία θα αναλάβει µε δική της φροντίδα και δαπάνες να αποξηλώσει 

το υπάρχον συγκρότηµα και να το αποθέσει στο σηµείο που θα του υποδείξει το 
νοσοκοµείο.  

10. Η προµηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει να αναλάβει την εκπόνηση µελέτης 
ακτινοπροστασίας του χώρου που θα εγκατασταθεί o υπό προµήθεια εξοπλισµός καθώς 
και την ευθύνη και δαπάνη για οποιεσδήποτε τροποποιήσεις απαιτηθούν στο χώρο 
εγκατάστασης του θαλάµου.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Πίνακες Συµµόρφωσης 

1. Οι πίνακες συµµόρφωσης της ∆ιακήρυξης πρέπει να υποβληθούν µε την τεχνική προσφορά, 

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

υποχρεωµένος να ακολουθήσει: 

2. Ο Πίνακας Συµµόρφωσης δύναται να διαθέτει την εξής ενδεικτική µορφή 

 

 

3. Στη στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ» αντιγράφονται οι ζητούµενες Τεχνικές 

Προδιαγραφές της Υπηρεσίας όπως αυτές διατυπώνονται αναλυτικά στη παρούσα ∆ιακήρυξη. 

4. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Προµηθευτή που έχει τη 

µορφή ΚΑΛΥΠΤΕΙ/ΥΠΕΡ-ΚΑΛΥΠΤΕΙ /∆ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ. Αν η προσφερόµενη τεχνική προδιαγραφή 

πληροί ακριβώς την αιτούµενη από τη διακήρυξη τεχνική προδιαγραφή σηµειώνεται η ένδειξη 

“ΚΑΛΥΠΤΕΙ”, αν η προσφερόµενη τεχνική προδιαγραφή είναι ανώτερη από την αιτούµενη  

τεχνική προδιαγραφή σηµειώνεται η ένδειξη “ΥΠΕΡ-ΚΑΛΥΠΤΕΙ” ενώ αν η προσφερόµενη 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ  Σ Υ Μ Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Αντιγραφή 
Ζητούµενης 
Τεχνικής 
Προδιαγραφής της 
Υπηρεσίας από τη 
∆ιακήρυξη  

Αν η προσφερόµενη τεχνική 
προδιαγραφή πληροί 
ακριβώς την αιτούµενη από 
τη διακήρυξη τεχνική 
προδιαγραφή σηµειώνεται η 
ένδειξη “ΚΑΛΥΠΤΕΙ” 
Αν η προσφερόµενη τεχνική 
προδιαγραφή είναι ανώτερη 
από την αιτούµενη  τεχνική 
προδιαγραφή σηµειώνεται η 
ένδειξη “ΥΠΕΡ-ΚΑΛΥΠΤΕΙ” 
Αν η προσφερόµενη τεχνική 
προδιαγραφή δεν πληροί 
ακριβώς την αιτούµενη από 
τη διακήρυξη τεχνική 
προδιαγραφή σηµειώνεται η 
ένδειξη “∆ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ”. 
 

Αναλυτική 
Περιγραφή 
Τεχνικής 
Προσφοράς από 
τον Υποψήφιο 
Προµηθευτή 

Σαφής 
παραποµπή στην 
τεχνική 
προσφορά, σε 
αντίστοιχο 
τεχνικό φυλλάδιο 
του 
κατασκευαστή 

Για παράδειγµα: 

Να έχει µέγιστη  
Τάση 150kv µε 
αυτόµατη 
σταθεροποίηση 
 

ΚΑΛΥΠΤΕΙ 

Το προσφερόµενο 
σύστηµα Χ του 
κατασκευαστικού 
οίκου Υ διαθέτει τάση 
150 kv  µε αυτόµατη 
σταθεροποίηση 
 

Τεχνικό Φυλλάδιο 3, 
Σελ. 4 Παράγραφος 4 
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τεχνική προδιαγραφή δεν πληροί ακριβώς την αιτούµενη από τη διακήρυξη τεχνική 

προδιαγραφή σηµειώνεται η ένδειξη “∆ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ”. 

5. Στη στήλη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ» περιγράφεται αναλυτικά η Τεχνική 

Προσφορά από τον υποψήφιο Προµηθευτή. 

6. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραποµπή στην τεχνική προσφορά, σε 

αντίστοιχο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή ή στην αναλυτική τεχνική περιγραφή του 

εξοπλισµού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας, ή αναφορές µεθοδολογίας 

εγκατάστασης, υποστήριξης και εκπαίδευσης κλπ. που θα παρατεθούν στο παράρτηµα. Είναι 

ιδιαίτερα επιθυµητή η πληρέστερη συµπλήρωση και οι παραποµπές να είναι κατά το δυνατόν 

συγκεκριµένες  (πχ. Τεχνική Προσφορά / Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4 κλπ). 

7. Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή αναφορά θα  υπογραµµιστεί το σηµείο που τεκµηριώνει τη 

συµφωνία και θα σηµειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του πίνακα συµµόρφωσης στην οποία 

καταγράφεται η ζητούµενη προδιαγραφή (πχ. Προδ. 1.1.4.2). 

8. Η επιτροπή αξιολόγησης θα αξιολογήσει κατά την κρίση της τα παρεχόµενα από τους 

υποψήφιους προµηθευτές στοιχεία κατά τη διαδικασία τεχνικής αξιολόγησης των 

προσφερόµενων υπηρεσιών/εξοπλισµού/ειδών. 

9. Η µη συµµόρφωση µε τα παραπάνω (πχ  µη αναφορά, ασαφής ή εσφαλµένη αναφορά) µπορεί 

να επιφέρει την ποινή του αποκλεισµού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 - ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονοµασία Τράπεζας………………………………………  

Κατάστηµα…………………………………………………….     

(∆/νση οδός -αριθµός ΤΚ fax)        Ηµεροµηνία έκδοση……………… 

                                 ΕΥΡΩ…….…………. 

Προς 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΒΟΥΤΩΝ – ΣΤΑΥΡΑΚΙΩΝ, Τ.Θ.1352 , ΤΗΛ 2810-392 213  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ   ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ………     ΕΥΡΩ……………….  

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής  

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως      

µέχρι      του      ποσού      των      ΕΥΡΩ……………………..(και 

ολογράφως)…………..…….……………..στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας ,υπέρ

 της εταιρείας…………………………………….∆\νση……….………………..… δια   τη   συµµετοχή      

της   εις   το διενεργούµενο διαγωνισµό της για την προµήθεια σύµφωνα µε την υπ. αρ. 

………\........δ\ξή σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό 

απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της.  

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί µε µόνη τι δήλωσή σας 

ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 

βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης, υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 

Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την 

ηµεροµηνία λήξης της. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την…………………………….. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆\ξη). 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί 

στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει 

το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την 

Τράπεζα µας.- 
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Υ Π Ο ∆ Ε Ι Γ Μ Α  2  - ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονοµασία Τράπεζας………………………………………  

Κατάστηµα…………………………………………………….     

(∆/νση οδός -αριθµός ΤΚ fax)        Ηµεροµηνία έκδοση……………… 

                                                                ΕΥΡΩ…….…………. 

Προς 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΒΟΥΤΩΝ – ΣΤΑΥΡΑΚΙΩΝ, Τ.Θ.1352 , ΤΗΛ 2810-392 213 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ   ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ………     ΕΥΡΩ……………….  

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής  

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως      

µέχρι      του      ποσού      των      ΕΥΡΩ……………………..(και 

ολογράφως)…………..…….……………..στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας ,υπέρ

 της εταιρείας…………………………………….∆\νση……….………………..… 

…...........................……για  την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της µε αριθµό…………. 

σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας για την προµήθεια ………………………………………………………… 

(αρ.διακ/ξης ……./…...) προς κάλυψη αναγκών του ………………….……………….. και το οποίο ποσόν 

καλύπτει το 5% της συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………………….ΕΥΡΩ αυτής . 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας  

ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 

βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης, υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήµου.  Η παρούσα εγγύηση µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει 

µέχρι την επιστροφή της σ’ εµάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας 

καµιά ισχύ.  

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 

Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την 

ηµεροµηνία λήξης της. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την……………………………… 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι  µεγαλύτερος κατά δύο (2) µήνες  του συµβατικού 

χρόνου δηλ να αναγράφει ότι  λήγει δύο(2) µήνες µετά την οριστική και ποιοτική παραλαβή 

του υπό προµήθεια είδους,  (όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆\ξη). 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί 

στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει 

το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την 

Τράπεζα µας.- 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 3 - ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Ονοµασία Τράπεζας………………………………………  

Κατάστηµα…………………………………………………….     

(∆/νση οδός -αριθµός ΤΚ fax)        Ηµεροµηνία έκδοση……………… 

                                                                ΕΥΡΩ…….…………. 

Προς 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΒΟΥΤΩΝ – ΣΤΑΥΡΑΚΙΩΝ, Τ.Θ.1352 , ΤΗΛ 2810-392 213  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ   ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ………     ΕΥΡΩ……………….  

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής  

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως      

µέχρι      του      ποσού      των      ΕΥΡΩ……………………..(και 

ολογράφως)…………..…….……………..στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας ,υπέρ

 της εταιρείας…………………………………….∆\νση……….………………..… 

Προς..........................……για   την καλή λειτουργία των µηχανηµάτων που σας προµήθευσε 

βάση της  µε αριθµό…………σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας για την προµήθεια 

…………………………………………  (αρ.διακ/ξης ..…../…...)προς κάλυψη αναγκών του 

……………………..….. και το οποίο ποσόν καλύπτει το 2,5% της συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας 

…………………..ΕΥΡΩ αυτής . 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας  

ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 

βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης, υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήµου.  Η παρούσα εγγύηση µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει 

µέχρι την επιστροφή της σ’ εµάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας 

καµιά ισχύ.  

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την…………………………….. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι  µεγαλύτερος κατά τρεις (3) µήνες τουλάχιστον από τον 

συµβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας του µηχανήµατος όπως σχετικά αναφέρεται στη 

Σύµβαση). 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆ ,συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζα µας.- 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI– Σχέδιο Σύµβασης  

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ XXX 

Συµβατικού Ποσού 0000,00€ (µε ΦΠΑ) 

 

Αριθµός: 1ΧΧ0 /17-Χ-2018  

 

Ανάδοχος:. 

Είδος: «ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ » 

Υπηρεσία: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ  

 

Σήµερα την ΧΧΧ στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ηρακλείου, στις 
Βούτες Ηρακλείου, ΤΘ 1352, οι κάτωθι συµβαλλόµενοι  

α) Το ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία «Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου» (στο εξής καλούµενο 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ή ΦΟΡΕΑΣ) που εδρεύει στις Βούτες Ηρακλείου, ΤΘ 1352 και εκπροσωπείται 
νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. Χ  ∆ιοικητή του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και  

β) Την εταιρεία µε την επωνυµία ΧΧΧΧ. και τον διακριτικό τίτλο ΧΧΧ. (στο εξής καλουµένη 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ) που εδρεύει στην ΧΧΧ, οδός ΧΧΧ, αριθµ. 16 ΤΚ ΧΧ, Χ τηλ.: 2ΧΧ10/ΧΧΧ0, fax: ΧΧΧ, 
έχει Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ΧΧΧΧ, υπάγεται στη ∆ΟΥ ΧΧΧΧ, και εκπροσωπείται 
νόµιµα για την υπογραφή της σύµβασης από τον ………..…………………………………………..………..., 
κάτοικο ……..……………………, οδός …………………….…..….., αριθµός …….., µε Α∆Τ………………… 
…………………, σύµφωνα µε το υπ΄ αριθµ. …………….………….. πρακτικό του ∆Σ (ΦΕΚ ………………, 
συγκρότησης του ∆Σ σε σώµα), συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: 

 

Την XXXX µε βάση τη ∆ιακήρυξη 2/19 διενεργήθηκε δηµόσιος ανοιχτός διαγωνισµός µε κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, για την υλοποίηση του 

έργου Προµήθεια και εγκατάσταση «ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ » για 
τις ανάγκες του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» προϋπολογισθείσης 
δαπάνης xxxxxxxx€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

Η προσφορά του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ κατατέθηκε µε αρ πρωτ  xxx/ΧΧΧ-2019 και το περιεχόµενό της 
(δικαιολογητικά συµµετοχής, φάκελος τεχνικής προσφοράς, φάκελος οικονοµικής προσφοράς) 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας Σύµβασης. 

 

Τα αποτελέσµατα του παραπάνω διαγωνισµού, κατακυρώθηκαν µε την υπ’ αριθµ. 5ΧΧ/1Χ/xxx-
xxxx απόφαση του ∆Σ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και ανακοινώθηκαν µε την υπ’ αρ. ΧΧ3/xxxxxx 
ανακοίνωση αυτού, στο όνοµα της εταιρείας «ΧΧΧ.», όπως αναλυτικά αναφέρεται στο 1ο άρθρο.  

 
Ύστερα από αυτό το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ αναθέτει στον ΑΝΑ∆ΟΧΟ ο οποίος αναλαµβάνει την 

υλοποίηση του έργου που του κατακυρώθηκε, µε τους κατωτέρω όρους και συµφωνίες, τους οποίους 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 
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ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΟΥΣ  

 

Το είδος προµήθειας, η ποσότητα, το συµβατικό τίµηµα και ο φορέας για τον οποίο προορίζεται αυτό, 
ορίζονται ως κατωτέρω : 

 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΜΗΧΑΝΗΜΑ)  ΤΙΜΗ   

ΨΨΨΨ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ µε κρατήσεις, χωρίς ΦΠΑ  xxx 

ΦΠΑ 24% xxx 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ, µε ΦΠΑ 

(αριθµητικώς) 

xxx 

 

Το συνολικό συµβατικό τίµηµα για την παραπάνω προµήθεια ανέρχεται στο ποσό των ΧΧΧ χιλιάδων 
XΧΧίων ευρώ (ΧΧ.XXX,XX€) συµπεριλαµβανοµένων των κρατήσεων. 
 

Η ως άνω τιµή νοείται για παράδοση του ανωτέρω είδους, µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνη του 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, ελεύθερου στον χώρο του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ για το οποίο προορίζεται, και περιλαµβάνει 
την αξία του µηχανήµατος µε τα κλινικά πακέτα και τον παρελκόµενο εξοπλισµό, τα έξοδα µεταφοράς 
του µέχρι και εντός του χώρου εγκατάστασής του στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, την συνεργασία µε το 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ για την διαµόρφωση των τελικών σχεδίων και στοιχείων εφαρµογής, τα έξοδα 
εγκατάστασης, συνδέσεων, ρυθµίσεων, δοκιµών και θέσης σε πλήρη λειτουργία αυτού, την 
εκπαίδευση του προσωπικού (χρήστες) του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, την αποξήλωση του υπάρχοντος 
συγκροτήµατος και την απόθεση του σε σηµείο (Πανεπιστηµιακο Γενικό Νοσοκοµείου Ηρακλείου) που 
θα υποδείξει ο Φορέας, περιλαµβάνει δε επί πλέον τις υπέρ τρίτων κρατήσεις, τον φόρο εισοδήµατος 
και τον αναλογούντα ΦΠΑ, σύµφωνα µε τη ∆ιακήρυξη 2/19 και την προσφορά του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ.  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  

ΤΟΠΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ –ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  

Η οριστική παραλαβή του συγκροτήµατος  θα γίνει από την ……/……/…….….. στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, 
εγκατεστηµένου και σε πλήρη λειτουργία στον χώρο του ΦΟΡΕΑ που περιγράφεται στην διακήρυξη. 
Κατά συνέπεια η παράδοση του συγκροτήµατος σε πλήρη λειτουργία θα γίνει την ……../……/……….. 

 

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ θα αναλάβει ο ίδιος την µεταφορά και την εγκατάσταση του µηχανήµατος στο χώρο 
τοποθέτησης και παραµονής του, µε βάση την ελληνική νοµοθεσία και τους αντίστοιχους 
κανονισµούς.  

Σχετικά µε τον τρόπο παράδοσης – παραλαβής του συγκροτήµατος, θα ισχύσουν τα ακόλουθα :Ο 
Ανάδοχος υποχρεούται κατά την υποβολή της τεχνικής προσφοράς να δηλώσει ότι έχει λάβει γνώση 
του χώρου όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το νέο συγκρότηµα. 
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Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι να προβεί σε οποιεσδήποτε εργασίες απαιτηθούν για την 
ακτινοπροστασία του χώρου , την τυχόν διαµόρφωσή του καθώς επίσης και οποιεσδήποτε δοµικές και 
ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες απαιτηθούν (συµπεριλαµβανοµένου πρόσθετού κλιµατισµού).  

Εάν απαιτηθεί επαύξηση της ηλεκτρικής ισχύος από την ήδη υπάρχουσα στο χώρο είναι υποχρέωση 
του αναδόχου µε την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας να προµηθευτεί και να εγκαταστήσει το 
απαιτούµενο νέο καλωδίο , πίνακα κ.λπ. που θα απαιτηθούν σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Τεχνικής 
Υπηρεσίας . 

Για όλα τα παραπάνω θα υποβληθούν κατά την υποβολή της Τεχνικής Προσφοράς σχέδια που θα 
αποτυπώνουν την όλη µελέτη της εγκατάστασης και τα οποία µετά την υπογραφή της σύµβασης θα 
οριστικοποιηθούν και θα εγκριθούν από τις αρµόδιες υπηρεσίες. 

Ο Ανάδοχος στη συνέχεια, µε βάση τις τελικές προτάσεις και σχέδια που έχουν διαµορφωθεί σύµφωνα 
µε την προηγούµενη παράγραφο, υποχρεούται να ολοκληρώσει τις εργασίες ετοιµασίας και 
διαµόρφωσης των χώρων τους οποίους έχει επιλέξει για την τοποθέτηση του σύµφωνα µε το 
χρονοδιάγραµµα που αναφέρεται στο παράρτηµα Ειδικοί Οροί. 

 

Μέσα στο συµβατικό χρόνο παράδοσης των 90 ηµερών ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ οφείλει να έχει προσκοµίσει το 
συγκρότηµα στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, να έχει ολοκληρώσει την προσωρινή παραλαβή του, να έχει 
αποξηλώσει και αποθέσει στον χώρο που θα του υποδείξει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ το  υφιστάµενο παλαιό 
συγκρότηµα, να έχει συνεργαστεί µε την αρµόδια υπηρεσία του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ώστε να προκύψουν 
από αυτήν τα τελικά στοιχεία / σχέδια για την εγκατάσταση του µηχανήµατος, να έχει τοποθετήσει, 
συνδέσει, ρυθµίσει, δοκιµάσει και θέσει σε πλήρη λειτουργία το  προσκοµισθέντα καινούργιο 
συγκρότηµα, να έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευση των χρηστών του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και να 
πραγµατοποιήσει την οριστική παραλαβή του µηχανήµατος. Η περίοδος εκπαίδευσης των χρηστών 
δεν µπορεί να διαρκέσει λιγότερο από το αρχικό πρόγραµµα εκπαίδευσης και θα ξεκινήσει µετά την 
εγκατάσταση του µηχανήµατος.  

 

Με την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής, ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ πρέπει να παραδώσει : 

-  Πλήρη σειρά εις διπλούν µε οδηγίες συντήρησης και επισκευής (service manuals), στην ελληνική 
καθώς και όλους τους απαραίτητους κωδικούς ελέγχων και επισκευών και όλα τα σχεδιαγράµµατα 
των επί µέρους τµηµάτων του συγκροτήµατος 

-  ∆ύο εγχειρίδια λειτουργίας (operational manuals) στην ελληνική γλώσσα 
-  Πλήρες πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής ασφάλειας του συγκροτήµατος 
-  ∆ύο σειρές επισήµων καταλόγων σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή µε όλους τους κωδικούς 

ανταλλακτικών του εργοστασίου παραγωγής του τοµογράφου (parts books) στην ελληνική ή 
αγγλική γλώσσα.   

Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής του 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ που συγκροτείται µε απόφαση ∆Σ του φορέα.  

 

Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί µε απόφαση του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, µετά από γνωµοδότηση 
της Επιτροπής Παραλαβής του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, να παρατείνεται µέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από 
σχετικό αίτηµα του αναδόχου που πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά πριν από την λήξη του 
συµβατικού χρόνου. Μετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου παράδοσης τα είδη δεν παραλαµβάνονται 
από την Επιτροπή Παραλαβής του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ µέχρις έκδοσης απόφασης σχετικής µε την 
αιτηθείσα παράταση άσχετα εάν το αίτηµα του αναδόχου υποβλήθηκε έγκαιρα. Ο ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε 
έγκαιρα αίτηµα παράτασης του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος χωρίς να παραδώσει 
τα είδη. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
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ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Το προς προµήθεια είδος είναι ΧΧΧ τύπου Β, της εταιρείας XXX µοντέλου DX-00 γενικής χρήσης, έτους 
κατασκευής ……………… προέλευσης ………………. 

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ υποχρεούται να παραδώσει το συγκρότηµα καινούργιο και αµεταχείριστο, σύµφωνα µε 
τις Τεχνικές Προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης και οι οποίες είναι απολύτως σύµφωνες µε την τεχνική 
προσφορά του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ και τα prospectus του κατασκευαστικού οίκου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η Πληρωµή της αξίας του µηχανήµατος θα γίνει µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας, 
µετά την οριστική παραλαβή του µηχανήµατος, µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος στο όνοµα του 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, θα βαρύνει δε το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑ: 201χχ. Η συνολική δαπάνη του 
έργου συγχρηµατοδοτείται κατά ποσοστό 100% από: 
Η παρούσα σύµβαση χρηµατοδοτείται από την αριθ. ΥΠΟΙΚ 07085ΕΞ2012/27-8-2012 (ΦΕΚ Α΄ 
164/12) ΣΥΜΒΑΣH-Συµφωνία συµβιβασµός µεταξύ τη; Ελληνικής  ∆ηµοκρατίας και της Siemens ΑΕ 
σύµφωνα µε την οποία η κάλυψη της συγκεκριµένης δαπάνης κα γίνει από την ανωτέρω εταιρεία. 
Η δαπάνη για την πληρωµή του έργου υπόκειται σε υπέρ τρίτων κρατήσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ κατέθεσε Εγγυητική Επιστολή υπ΄ αριθµ ………….., ποσού ………………….€ της Τράπεζας 
…………..…………………………….. – Κατάστηµα …………..…………………., το οποίο καλύπτει σε ποσοστό το 
5% της συµβατικής αξίας της προµήθειας προ ΦΠΑ, για την καλή εκτέλεση της Σύµβασης.  

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ισχύει µέχρι την επιστροφή της και θα αποδοθεί στον 
ΑΝΑ∆ΟΧΟ µετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας Σύµβασης, µε την οριστική 
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συγκροτήµατος και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν 
απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. 

 

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της το οφειλόµενο 
ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου.  

Με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συγκροτήµατος, ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ υποχρεούται να 
αντικαταστήσει την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύµβασης µε Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Λειτουργίας. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας πρέπει να είναι ποσού ίσου µε το 3% της 
συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ του συγκροτήµατος, ήτοι ποσού …………………….…… €.  

 

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας για ………….….….  (…)  χρόνια  από την οριστική 
παραλαβή του συγκροτήµατος. Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας πρέπει 
να είναι µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας κατά 3 
µήνες, κατά συνέπεια η ισχύς της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας θα είναι 
…………….…………… (…....) µηνών.  

 

Για το εν λόγω διάστηµα ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ εγγυάται τα ακόλουθα, τα οποία υποχρεούται να ακολουθήσει 
χωρίς καµία αποζηµίωση ή αµοιβή εκ µέρους της Α.Α. :  

α.- Την καλή και αποδοτική λειτουργία του συγκροτήµατος σε όλο το χρονικό διάστηµα της εγγύησης 
καλής λειτουργίας ανεξαρτήτως αριθµού εξετάσεων ετησίως. Η εγγύηση αυτή θα καλύπτει όλα τα 
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µέρη του προσφερόµενου εξοπλισµού. Ο χρόνος αυτός θα αρχίζει από την οριστική παραλαβή του 
συγκροτήµατος πλήρως συναρµολογηµένου, εγκατεστηµένου και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας.  

β.- Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ δεν θα ευθύνεται για καµιά βλάβη του συγκροτήµατος προερχόµενη από την 
συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται µε κανένα ποσό για τα εργατικά, ανταλλακτικά, 
ακτινολογικές λυχνίες, κλπ, όπως προβλέπει το «ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ» που περιέχεται στο Παράρτηµα ΄ της απόφασης διακήρυξης. Η εργασία για τα ως άνω 
θα είναι άριστης ποιότητας, σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης, του βαθµού 
ακρίβειας που απαιτεί το συγκεκριµένο εξάρτηµα και της θέσης ή του τρόπου λειτουργίας του ενώ 
και τα ανταλλακτικά θα είναι αµεταχείριστα και πιστοποιηµένα από τον κατασκευαστικό 
οίκο. Σε αποδεδειγµένη παράλειψη ή αµέλεια του αναδόχου να κάνει τις πιο πάνω ενέργειες, αυτές θα 
τις κάνει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου ή θα γίνουν µε άλλο τρόπο 
που θα αποφασίζεται από το Όργανο Λήψης Αποφάσεων.  

γ.-  Στην εγγύηση περιλαµβάνεται η υποχρέωση του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ και για προληπτικό έλεγχο 
συντήρησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες του Κατασκευαστικού Οίκου, ώστε το  συγκρότηµα να είναι 
πάντα σε κατάσταση ετοιµότητας.  
δ.-  Κατά την διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας, ισχύουν οι ίδιες υποχρεώσεις και όροι και οι 
ίδιες ποινικές ρήτρες µε αυτές που ισχύουν κατά την περίοδο συντήρησης, όπως αυτές περιγράφονται 
στα άρθρα 1, 2 και 3 του «ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ» του 
Παραρτήµατος ΄ της απόφασης διακήρυξης. 
ε.-  Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ υποχρεούται να παρέχει καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου εγγύησης όλες τις 
επικαιροποιήσεις (updates, patches) του Κατασκευαστικού Οίκου σε υπάρχοντα προγράµµατα 
(software, hardware κλπ). 

στ.-  Κατά την διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας θα τηρείται ηµερολόγιο 
λειτουργίας, συντήρησης, βλάβης κλπ . 

ζ.-  Κατά την διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο ανάδοχος υποχρεούται, άνευ 
πρόσθετης αµοιβής, να επαναλάβει την εκπαίδευση του αρµόδιου προσωπικού του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
(ιατρούς-φυσικούς-τεχνολόγους) για διάστηµα ίδιο µε αυτό της αρχικής εκπαίδευσης τουλάχιστον, 
όταν και εάν αυτό ζητηθεί από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.   

η.-  Για την εφαρµογή όλων των παραπάνω, ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ υποχρεούται να διαθέτει µόνιµα στην 
Ελλάδα σε όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας τόσον κατάλληλα εκπαιδευµένο 
προσωπικό µε πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότηση αυτού από τον κατασκευαστή ή τον 
εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 
93/42/EEC, για την συντήρηση του συγκεκριµένου συγκροτήµατος, όσον και δεσµεύεται ότι θα 
εξασφαλίζει την ύπαρξη και προσκοµιδή στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, όποιου ανταλλακτικού χρειαστεί, για το 
συγκρότηµα, κατόπιν έγγραφης ζήτησης της Υπηρεσίας. 

 

Κατά την διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας θα τηρείται ηµερολόγιο λειτουργίας, βλαβών και 
συντήρησης που θα παρακολουθείται και θα υπογράφεται από τους υπεύθυνους του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
και τον τεχνικό του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ. Στο ηµερολόγιο θα καταγράφονται όλες οι βλάβες, τα αίτια τους, οι 
ενέργειες αποκατάστασή τους από την πλευρά του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, καθώς και ο χρόνος ακινητοποίησης 
του µηχανήµατος. Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ θα ειδοποιείται τηλεφωνικά και θα στέλνεται φαξ για την βλάβη 
οπότε από την 08.00 της επόµενης εργάσιµης ηµέρας θα αρχίζει η µέτρηση του χρόνου 
ακινητοποίησης. Εργάσιµη ηµέρα θεωρούνται και οι Αργίες και τα σαββατοκύριακα εφόσον το 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ εφηµερεύει. Στο τέλος κάθε χρόνου της συµβατικής περιόδου εγγύησης καλής 
λειτουργίας θα αθροίζονται οι ώρες ακινητοποίησης οπότε για κάθε ώρα ακινητοποίησης πέραν των 
καθορισµένων (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) ωρών ετησίως θα επιβάλλεται στον ΑΝΑ∆ΟΧΟ ως 
ποινική ρήτρα ογδόντα (80) ευρώ πρόστιµο ανά ώρα ακινητοποίησης.  

 

Μετά την λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ, εφόσον αυτό του ανατεθεί 
από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, αναλαµβάνει την ετήσια πλήρη συντήρηση-επισκευή του µηχανήµατος µε την 
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υπογραφή της σχετικής σύµβασης και την κατάθεση εγγυητικής επιστολής τράπεζας ετήσιας ισχύος 
και αξίας 10% της καθαρής συµβατικής αξίας ετήσιας συντήρησης-επισκευής. 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Η παράδοση και η παραλαβή του συγκροτήµατος θα γίνει σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα 
υλοποίησης της προµήθειας. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης µε υπαιτιότητα του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
επιβάλλονται κυρώσεις σύµφωνα µε τα παρακάτω: 
• Αν παρέλθουν οι συµφωνηµένες ηµεροµηνίες παράδοσης και το συγκρότηµα δεν παραδοθεί 

σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους, τότε ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ υποχρεούται να καταβάλλει ποινική 
ρήτρα,  
  Έτσι :  
α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το ¼ του 
µεγίστου προβλεπόµενου από το άρθρο 2ο της παρούσας σύµβασης χρόνου παράτασης, 
επιβάλλεται πρόστιµο ύψους 1% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 
εκπρόθεσµα.  

β)  Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα από ¼ µέχρι ½ του µέγιστου 
προβλεπόµενου από το άρθρο 2ο της παρούσας σύµβασης χρόνου παράτασης, επιβάλλεται 
πρόστιµο ύψους 3% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα 

Εάν κατά τον υπολογισµό του χρόνου παράτασης των περιπτώσεων α και β προκύψει κλάσµα 
ηµέρας, θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. 

γ)  Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ½ διάστηµα, επιβάλλεται πρόστιµο σε 
ποσοστό 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα 

• Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, 
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου και θα παρακρατούνται από την πληρωµή του 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ. 

• Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες και τόκοι επιβάλλονται 
αναλογικά σε όλα τα µέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας. 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ διαθέτει συγκροτηµένη Τεχνική Υπηρεσία για την εγκατάσταση του µηχανήµατος και 
την πλήρη εκπαίδευση-εκµάθηση του προσωπικού (χρήστες) του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Επιπλέον 
υποχρεούται να διαθέτει στην Ελλάδα µόνιµα κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό για την πλήρη 
συντήρηση-επισκευή του συγκροτήµατος. Και στις δύο περιπτώσεις το αντίστοιχο τεχνικό προσωπικό 
θα είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο µε πιστοποίηση εκπαίδευσης και εξουσιοδότηση από τον 
κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί 
ορίζονται στην Οδηγία  93/42/EEC.  

 

Τέλος ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ εγγυάται να εξασφαλίσει την ύπαρξη αµεταχείριστων και πιστοποιηµένων από τον 
κατασκευαστικό οίκο ανταλλακτικών και κύρια την διάθεση αυτών καθώς και των αντίστοιχων 
κατάλληλων υλικών για πλήρη λειτουργία και απόδοση του συγκροτήµατος επί δέκα (10) τουλάχιστον 
συνολικά έτη από την οριστική παραλαβή αυτού. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 
     ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ αναλαµβάνει να εκπαιδεύσει δωρεάν το αρµόδιο προσωπικό του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
(ιατρούς-ακτινοφυσικούς-τεχνολόγους) τόσο στην λειτουργία, χρήση και κατανόηση των λειτουργιών 
του συγκροτήµατος, όσο και στην αποτελεσµατικότερη εκµετάλλευση της ανάπτυξης και απόδοσης, 
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ποιοτικής και ποσοτικής αυτού. Η εκπαίδευση αυτή θα εκτελεστεί σύµφωνα µε το πλήρες αναλυτικό 
πρόγραµµα εκπαίδευσης που έχει καταθέσει ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ και έγινε αποδεκτό, θα υλοποιηθεί µετά την 
εγκατάσταση του µηχανήµατος και θα έχει διάρκεια για όσο χρονικό διάστηµα κριθεί απαραίτητο, 
άνευ πρόσθετης αµοιβής και θα ολοκληρωθεί µέχρι την οριστική παραλαβή του µηχανήµατος. 

 

Πέραν τούτου, ο ανάδοχος υποχρεούται, άνευ πρόσθετης αµοιβής, να επαναλάβει την ως άνω 
εκπαίδευση για ίδιο τουλάχιστον χρονικό διάστηµα µε την αρχική εκπαίδευση, όταν και εάν αυτό 
ζητηθεί από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, µέσα στην διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας.   

 

Επίσης αναλαµβάνει να εκπαιδεύσει µε δικές του δαπάνες τουλάχιστον έναν τεχνικό του τµήµατος ΒΙΤ 
του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ο οποίος θα παρακολουθεί όλες τις µετεκπαιδεύσεις που θα πραγµατοποιούνται 
για τους τεχνικούς του οίκου, και στον οποίο θα χορηγηθεί πιστοποιητικό ώστε να µπορεί να 
επεµβαίνει για επισκευή και συντήρηση, καθώς και αντίγραφο των αναγκαίων βοηθηµάτων ή πινάκων 
στην Ελληνική  γλώσσα. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας, οι παρεµβάσεις 
συντήρησης και επισκευής θα πραγµατοποιούνται αποκλειστικά και µόνο υπό την επίβλεψη του 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

Η εν λόγω Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. 

Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την 
εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ’ αφορµής της, το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ και ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ καταβάλλουν κάθε 
προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 
συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσµα της προστασίας του δηµοσίου συµφέροντος. 

Σε περίπτωση αδυναµίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρµόδια είναι τα Ελληνικά 
∆ικαστήρια. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Κατά την εκτέλεση της παρούσας δηµόσιας σύµβασης, ο οικονοµικός φορέας δεσµεύεται για την 
πιστή και απαρέγκλιτη τήρηση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος 
Α' του Ν. 4412/2017. 

Για όλα τα λοιπά θέµατα, αναφορικά µε την ανάθεση η οποία πραγµατοποιείται µε την σύµβαση 
αυτή, ισχύουν οι όροι του µε αρ.2/19 ∆ιακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού ∆ιεθνούς 
∆ιαγωνισµού, η οικονοµικοτεχνική προσφορά του αναδόχου, ως αναπόσπαστο τµήµα της 
παρούσας σύµβασης,  καθώς επίσης και τα αναφερόµενα στον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) 
περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών. 

Συµφωνείται ότι κάθε άλλη τροποποίηση της παρούσης σύµβασης, πρόσθετη συµφωνία, παροχή 
διευκολύνσεως, παράτασης χρόνου εκτέλεσης κ.λ.π γίνεται και αποδείχνεται µόνο έγγραφα 
αποκλεισµένου κάθε άλλου µέσου απόδειξης. 

Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από την παρούσα σύµβαση αρµόδια είναι τα δικαστήρια της 
πόλης του Ηρακλείου. 
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Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η σύµβαση η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε ,υπογράφεται 
νόµιµα από τους συµβαλλόµενους σε πέντε πρωτότυπα. 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ                ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙI– Σχέδιο Σύµβασης Πλήρους Συντήρησης - επισκευής 

 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣHΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

 

H εταιρεία ……………………..….. (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) έχει προµηθεύσει στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
…………..………….…… (ΠΕΛΑΤΗΣ) ένα συγκρότηµα ………………………………. Του οίκου 
………………..…….….., Μοντέλο ………………. Το συγκρότηµα αυτό, το οποίο ο ΠΕΛΑΤΗΣ 
χρησιµοποιεί για …………………………….. και 

……………………………………..σκοπούς έχει από τη φύση του ανάγκη ειδικής συντήρησης και 
παρακολούθησης . 

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ αναθέτει µε την παρούσα στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ (οι οποίοι στο εξής στην Σύµβαση 
αυτή θα αναφέρονται και σαν συµβαλλόµενοι ή συµβαλλόµενα µέρη) και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
δηλώνει ότι αναλαµβάνει την πλήρη συντήρηση, επισκευή και παρακολούθηση του 
συγκροτήµατος µε τους παρακάτω όρους και συµφωνίες : 

ΑΡΘΡΟ 1ο- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

1.1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαµβάνει τη πλήρη συντήρηση και επισκευή του συγκροτήµατος και 
των αναφερόµενων µερών και εξαρτηµάτων του συµπεριλαµβανοµένου του παρελκόµενου 
εξοπλισµού καθ΄ όλην την διάρκεια της Σύµβασης σύµφωνα µε τα ειδικά εγχειρίδια και 
προδιαγραφές του κατασκευαστή Οίκου. Προς τούτο η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να διαθέτει 
στην Ελλάδα µόνιµα κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό, µε πιστοποιητικό εκπαίδευσης 
και εξουσιοδότησης αυτού από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο 
του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, για την 
συντήρηση του συγκεκριµένου µηχανήµατος. Σε περίπτωση αλλαγών που έχουν επέλθει 
στο εν λόγω προσωπικό (αλλαγές προσώπων, επιπλέον εκπαιδεύσεις, νέα πιστοποιητικά 
από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο του στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, κλπ) εν σχέσει µε τα στοιχεία που η 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ είχε καταθέσει µε την προσφορά της για την ανάληψη της προµήθειας, είναι 
απαραίτητο να υποβληθούν αυτά στον ΠΕΛΑΤΗ προ της υπογραφής της παρούσας 
Σύµβασης. 

1.2 Η Σύµβαση περιλαµβάνει : 

α) Την συντήρηση του συγκροτήµατος όπως αυτή προκύπτει από τα εγχειρίδια του 
προσφερόµενου µοντέλου. 

β) Την αποκατάσταση των βλαβών συµπεριλαµβανοµένων και των ανταλλακτικών 
(εξαιρουµένων µόνον των αναλώσιµων υλικών τα οποία είναι 

1. Για ………………. 

 

των οποίων η προµήθεια βαρύνει τον ΠΕΛΑΤΗ. 

γ) Την αντικατάσταση ………………………………. 

δ) Τη λήψη κάθε προληπτικού µέτρου για την αποφυγή τυχόν ανωµαλιών ή ζηµιών. 

ε) Τυχόν επικαιροποιήσεις του κατασκευαστικού Οίκου σε υπάρχοντα προγράµµατα 

(software, hardware κλπ.). 
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1.4. Η συντήρηση και επισκευή θα γίνεται µε τα απαιτούµενα ειδικά εργαλεία και όργανα 
µετρήσεως και ελέγχου από ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, σύµφωνα µε 
τις διεθνώς ισχύουσες προδιαγραφές του κατασκευαστικού Οίκου του συγκροτήµατος. 

1.5. Κατά τη συντήρηση ή επισκευή η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 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 
κατασκευαστικό Οίκο. Οι µετατροπές αυτές δεν θα έχουν επίπτωση στην παρεχοµένη 
ποιότητα και ταχύτητα των εκτελουµένων εξετάσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται στη 
σύµβαση της αγοράς του συγκροτήµατος. Αντίθετα αποσκοπούν στη βελτίωση των 
λειτουργικών χαρακτηριστικών. 

1.6 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να ενηµερώνει τον ΠΕΛΑΤΗ σχετικά µε τις βελτιώσεις του 
συγκροτήµατος που συνιστά ο κατασκευαστικός οίκος. 

1.7. Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύµβασης θα τηρείται ηµερολόγιο 
λειτουργίας-βλαβών και συντήρησης του συγκροτήµατος, µε ευθύνη του Τµήµατος και του 
Τµήµατος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του ΠΕΛΑΤΗ. Το ηµερολόγιο αυτό θα υπογράφεται από 
τον αρµόδιο ιατρό του Τµήµατος ή ακτινοφυσικό ή τεχνολόγο ακτινολόγο, τον αρµόδιο 
ηλεκτρονικό του Τµήµατος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του ΠΕΛΑΤΗ και τον υπεύθυνο τεχνικό 
της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Στο ηµερολόγιο θα αναγράφονται όλες οι βλάβες και τα αίτιά τους, οι 
ενέργειες αποκατάστασής τους από την πλευρά της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ καθώς και. ο χρόνος 
ακινητοποίησης του µηχανήµατος. 

1.8 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να λαµβάνει όλα τα επιβαλλόµενα µέτρα ασφαλείας και να  
εξασφαλίζει το προσωπικό των συνεργείων του για κάθε περίπτωση ατυχήµατος, που 
τυχόν συµβεί κατά την διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σύµφωνα µε την παρούσα, επί του 
µηχανήµατος. 

ΑΡΘΡΟ 2ο - ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ – ΧΡΟΝΟΣ 
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

2.1 Η προληπτική συντήρηση θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του οίκου κατασκευής 
από  ∆ευτέρα έως Παρασκευή και από ώρα 08.00 έως 16.00, υπό την επίβλεψη της 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω ηµέρες αποτελούν επίσηµες αργίες ή εορτές 
του χρόνου η προληπτική συντήρηση του µηχανήµατος θα µετατίθεται την πρώτη 
εργάσιµη ηµέρα που ακολουθεί µετά την αργία. 

2.2 Οι επισκευές των βλαβών γίνονται καθηµερινά µη εξαιρουµένων των Αργιών και 
Σαββατοκύριακων όταν το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ εφηµερεύει. Η προσέλευση των Τεχνικών της 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για τις επισκευές θα γίνεται 

• εντός 4 ωρών σε Νοσοκοµεία του Νοµού Αττικής 

• εντός 24 ωρών σε Νοσοκοµεία της λοιπής Ελλάδος, εξαιρουµένων 

• των Νοσοκοµείων που βρίσκονται σε νησιωτικές και παραµεθώριες περιοχές όπου ο 
µέγιστος χρόνος προσέλευσης τεχνικού ορίζεται σε 48 ώρες 

Αν ο ανάδοχος έχει προσφέρει µικρότερο χρόνο τότε µπαίνει ο χρόνος της προσφοράς. 
από την 08.00 της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από τη λήψη της ειδοποίησης στα γραφεία 
της, µε τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο εδάφιο 2.4 κατωτέρω, εκτός αν 
προκύψουν λόγοι ανωτέρας βίας δεόντως αποδεδειγµένοι που επιβεβαιώνουν το ανέφικτο 
της έγκαιρης µετάβασης. Η ειδοποίηση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για την αποκατάσταση των βλαβών 
θα γίνεται στα γραφεία της στο φαξ : ……………………., τις εργάσιµες µέρες και ώρες από το 
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Τµήµα ΒΙΤ η από την Τεχνική Υπηρεσία του ΠΕΛΑΤΗ και τις µη εργάσιµες από το  Τµήµα 
του ΠΕΛΑΤΗ. 

2.3 Κατά την διάρκεια των προγραµµατισµένων Συντηρήσεων-Επισκευών που θα γίνονται 
από τους τεχνικούς της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ θα ειδοποιείται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε Fax και αρµόδιος 
τεχνικός της Βιοιατρικής Τεχνολογίας ή της τεχνικής Υπηρεσίας του ΠΕΛΑΤΗ. Παράβαση 
αυτού του όρου θα επιφέρει την ποινή της µη πληρωµής του ετήσιου τιµολογίου που θα 
εκδίδεται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

2.4 Η επιτρεπόµενη διάρκεια ακινητοποίησης (down time) του συγκροτήµατος 
συµφωνείται σε διακόσιες σαράντα (240) ώρες ανά έτος. (Αν ο ανάδοχος έχει προσφέρει 
µικρότερο χρόνο τότε µπαίνει ο χρόνος της προσφοράς.) 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 προσµετρείται αθροιστικά από την 08.00 πρωινή της επόµενης εργάσιµης (µη 
εξαιρουµένων των Αργιών και Σαββατοκύριακων όταν το Νοσοκοµείο εφηµερεύει) 
ηµέρας, από τη ηµέρα κλήσης της εταιρείας για επισκευή, η οποία κλήση θα γίνεται µε 
αποστολή fax από  ∆ευτέρα έως Παρασκευή και από ώρες 08.00 έως 16.00. Η κλήση αυτή 
θα γίνεται – εφόσον παραστεί ανάγκη - από ώρες 08.00 έως 16.00 και τις Αργίες και τα 
Σαββατοκύριακα, εφόσον το Νοσοκοµείο εφηµερεύει. O χρόνος αυτός δεν 
περιλαµβάνει τον χρόνο προληπτικής συντήρησης και εργασίες αναβάθµισης του 
συγκροτήµατος. _ς ώρα ακινητοποίησης θα λογίζεται το σύνολο των ωρών του 24ώρου 
από την 08.00 πρωινή της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από την ηµέρα ειδοποίησης της 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω, µέχρι την πλήρη αποκατάσταση της 
βλάβης. Εφόσον ο χρόνος ακινητοποίησης υπερβεί το ανωτέρω χρονικό όριο από την 
08.00 της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από την ηµέρα κλήσης της εταιρείας, οι πέραν των 
ανωτέρω δαπανηθείσες ώρες διπλασιάζονται για τον υπολογισµό του χρόνου 

ΑΡΘΡΟ 3ο - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

3.1 Στο τέλος ισχύος εκάστης ετήσιας Σύµβασης θα υπολογίζονται οι ώρες ακινητοποίησης 
του συγκροτήµατος όπως ορίζεται ανωτέρω. 

3.2 Για κάθε ώρα ακινητοποίησης πέραν διακοσίων σαράντα (240) ωρών ετησίως, θα 
επιβάλλεται στην ………….………… (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ως ποινική ρήτρα ογδόντα (80) ΕΥΡΩ 
πρόστιµο ανά ώρα ακινητοποίησης. (Αν ο ανάδοχος έχει προσφέρει µεγαλύτερο ποσό τότε 
µπαίνει το ποσό της προσφοράς) 

3.3 Κατά την διάρκεια του συµβατικού χρόνου συντήρησης και µετά την παρέλευση είκοσι 
(20) εργασίµων ηµερών χωρίς την αποκατάσταση της βλάβης ή αδυναµία παροχής 
ανταλλακτικών, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να αντικαταστήσει το σύνολο του 
συγκροτήµατος µε νέας τεχνολογίας και αυξηµένων η αντίστοιχων τουλάχιστον 
δυνατοτήτων χωρίς καµία επιβάρυνση του ΠΕΛΑΤΗ. 

3.4 Η ποινική ρήτρα που προβλέπεται στα ως άνω δεν µπορεί να εφαρµοστεί σε 
περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Οι τυχόν ζηµιές που θα προκληθούν από περιπτώσεις 
ανωτέρας βίας, καθώς και τα υλικά που θα απαιτηθούν για την αντικατάσταση του 
µηχανήµατος, θα βαρύνουν και θα καλυφθούν από τον ΠΕΛΑΤΗ 

3.5 Η παρακράτηση των ποσών των ποινικών ρητρών θα γίνεται µε αφαίρεση από το 
ετήσιο συµβατικό τίµηµα, ή αν αυτό δεν επαρκεί από την εγγυητική επιστολή είτε τέλος µε 
κάθε νόµιµο µέσον. 
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ΑΡΘΡΟ 4ο - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ / ΠΛΗΡΩΜΗ 

4.1 Για τις αναφερόµενες στην παρούσα Σύµβαση ετήσιας πλήρους συντήρησης-
επισκευής, υπηρεσίες, ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα καταβάλει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ………………….. το 
συνολικό ποσό των ………………………………………………….……… (ολογράφως) 
(……..…..………€) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ ….%. 

4.2 Στην τιµή αυτή περιλαµβάνεται η τιµή των ανταλλακτικών, των πάσης φύσεων υλικών 
και εργατικών, τα διάφορα άλλα κόστη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (πχ µετακινήσεις, διαµονή, εργαλεία 
κλπ) καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση και οι υπέρ τρίτων κρατήσεις όπως προβλέπεται 
στην διακήρυξη …… / …………… και στην προσφορά της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που έγινε αποδεκτή. 

4.3 Η εξόφληση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για την υπό το στοιχείο 4.1 ανωτέρω συµφωνηθείσα 
αµοιβή, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, θα καταβάλλεται από τον ΠΕΛΑΤΗ µε την λήψη 
του σχετικού τιµολογίου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, και µετά την διέλευση του συµβατικού χρόνου, 
εντός ενενήντα (90) ηµερών από την υποβολή του. 

ΕΤΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
µη συµπ/νου ΦΠΑ 

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
συµπ/νου ΦΠΑ 

3ος χρόνος   

4ος χρόνος   

 

ΑΡΘΡΟ 5ο - ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

5.1 Για την καλή εκτέλεση των όρων της ετήσιας Σύµβασης η ΕΤΑΙΡΕΙΑ …….………….. 

κατέθεσε την υπ αριθµ ………. Εγγυητική Επιστολή της τράπεζας …………….…….…. αξίας   
% της καθαρής συµβατικής αξίας της ετήσιας Σύµβασης πλήρους συντήρησης- 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να επαναλάβει ανάλογη εκπαίδευση µε αυτή που είχε παράσχει κατά την 
περίοδο δοκιµαστικής λειτουργίας του µηχανήµατος, διάρκειας ....... ηµερολογιακών ηµερών 
(σύµφωνα µε την προσφορά)ύστερα από αίτηµα του ΠΕΛΑΤΗ και χωρίς την καταβολή πρόσθετης 
αµοιβής για εκπαίδευση νέου προσωπικού αυτού (ιατρών, φυσικών ή χειριστών και βιοιατρικών 
µηχανικών) µέσα στην περίοδο της ετήσιας σύµβασης, εφόσον αυτό ζητηθεί από τον ΠΕΛΑΤΗ και 
εφόσον το δικαίωµα αυτό του ΠΕΛΑΤΗ δεν έχει εξαντληθεί σε προηγούµενες ετήσιες συµβάσεις 
συντήρησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο - ∆ΙΑΡΚΕΙΑ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

7.1 H παρούσα Σύµβαση δυνατόν να ανανεώνεται ανά έτος, σύµφωνα µε την θέληση και την 
διακριτική ευχέρεια του ΠΕΛΑΤΗ, µε έναρξη του πρώτου έτους ισχύος την ……/……/…….…. Κατά 
συνέπεια η παρούσα Σύµβαση ετήσιας συντήρησης-επισκευής λήγει την ……/……/………… 

7.2 Η ανανέωση της Σύµβασης συντήρησης µετά την λήξη της παρούσας όσον αφορά το τίµηµα, 
θα γίνεται σύµφωνα µε την αύξηση του  ∆ΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ που δίνει η ΕΛ.ΣΤΑΤ. για 
την αντίστοιχη προηγούµενη 12µηνη περίοδο που µόλις έληξε (δηλ σύµφωνα µε την ετήσια 
µεταβολή του δείκτη τιµών καταναλωτή του µήνα υπογραφής της νέας Σύµβασης σε σχέση µε τον 
αντίστοιχο µήνα του προηγούµενου χρόνου). 

7.3 Σε περίπτωση που το συγκρότηµα τεθεί οριστικώς εκτός λειτουργίας κατόπιν  απόφασης του 
ΠΕΛΑΤΗ, η παρούσα Σύµβαση λύεται αυτοµάτως και αζηµίως για αµφότερους τους 
συµβαλλόµενους. Σε τέτοια περίπτωση ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα ενηµερώσει εγγράφως την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την 

19PROC005590387 2019-09-20



 

Σελίδα 78 

πρόθεση διακοπής λειτουργίας του συγκροτήµατος, τηρώντας προθεσµία τουλάχιστον είκοσι (20) 
ηµερών. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να καταβάλει το συµβατικό τίµηµα που αναλογεί στον χρόνο 
λειτουργίας του συγκροτήµατος  

7.4 Η Σύµβαση είναι δυνατόν να τροποποιηθεί ή να παραταθεί µόνο µε έγγραφη συµφωνία των 
δύο συµβαλλοµένων µερών. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ  ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

8.1 Η εν λόγω Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό  ∆ίκαιο. 

8.2 Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή την 
εκτέλεση ή την εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ’ αφορµής της, ο ΠΕΛΑΤΗΣ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής 
πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσµα της προστασίας του δηµοσίου 
συµφέροντος. 

8.3 Σε περίπτωση αδυναµίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρµόδια 

είναι τα Ελληνικά  ∆ικαστήρια. 

Σαν απόδειξη των παραπάνω υπογράφεται η Σύµβαση αυτή από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη σε 
τρία πρωτότυπα 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για τον ΠΕΛΑΤΗ        Για την ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙΙ – ΕΕΕΣ – 

Ο∆ΗΓΙΕΣ 

1. Τι είναι το ΕΕΕΣ και το ηλεκτρονικό ΕΕΕΣ (eΕΕΕΣ) 

Πρόκειται για µια υπεύθυνη δήλωση της καταλληλότητας, της οικονοµικής κατάστασης και των 

ικανοτήτων των επιχειρήσεων, η οποία χρησιµοποιείται ως προκαταρκτικό αποδεικτικό σε όλες τις 

διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων που υπερβαίνουν το κατώτατο όριο της ΕΕ. Η 

υπεύθυνη δήλωση επιτρέπει στις συµµετέχουσες εταιρείες ή άλλους οικονοµικούς φορείς να 

αποδείξουν ότι: 

• δεν βρίσκονται σε µία από τις καταστάσεις για τις οποίες πρέπει ή είναι δυνατόν να 

αποκλειστούν από τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης 

• πληρούν τα συναφή κριτήρια αποκλεισµού και επιλογής. 

Μόνον ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει τα πιστοποιητικά που ζητούνται από την 

αναθέτουσα αρχή ως αποδεικτικά στοιχεία. Από τους υπόλοιπους συµµετέχοντες ενδέχεται να 

ζητηθούν ορισµένα ή όλα τα έγγραφα σε περιπτώσεις αµφιβολιών. Σε περίπτωση που ο 

προσωρινός ανάδοχος παρέχει τους συνδέσµους για 

τα πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία στα αντίστοιχα µητρώα, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να έχει 

άµεση πρόσβαση από εκεί. Ειδικότερα, µε βάση την παρ. 6 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016, οι 

οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία 

όταν η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 

πληροφορίες απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος-µέλος 

της Ένωσης. 

Το ΕΕΕΣ δεν περιλαµβάνει τεχνικές προδιαγραφές. Καλύπτει µόνο τους όρους συµµετοχής 

(προεπιλογή) από πλευράς κριτηρίων αποκλεισµού και επιλογής. 

Το eΕΕΕΣ είναι η ηλεκτρονική έκδοση αυτής της υπεύθυνης δήλωσης, που παρέχεται στο διαδίκτυο 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο URL: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd 

 

2 . Ποιες λειτουργίες παρέχει η υπηρεσία eΕΕΕΣ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής; 

Η υπηρεσία eΕΕΕΣ επιτρέπει: 

• στις αναθέτουσες αρχές, να συµπληρώνουν και να χρησιµοποιούν ένα υπόδειγµα ΕΕΕΣ 

καθορίζοντας τα κριτήρια αποκλεισµού και επιλογής 

• στην συµµετέχουσα επιχείρηση να συµπληρώνει, να επαναχρησιµοποιεί, να τηλεφορτώνει και 

να εκτυπώνει το ΕΕΕΣ για µια συγκεκριµένη διαδικασία. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προς διευκόλυνση των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων καθώς 

και των οικονοµικών φορέων, εξέδωσε σχετικό έγγραφο µε Συχνές Ερωτήσεις (Frequently Asked 

Questions - FAQ), όσον αφορά το ηλεκτρονικό Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Συµβάσεων (eΕΕΕΣ), 
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εστιάζοντας σε θέµατα βασικών αρχών του ΕΕΕΣ, χρήσης της υπηρεσίας eΕΕΕΣ που προσφέρει η 

ΕΕ καθώς και θέµατα τεχνικά και εφαρµογής του eEEEΣ. 

 

3. Ποιά είναι η διαδικασία δηµιουργίας και υποβολής του ΕΕΕΣ από τις αναθέτουσες αρχές για 

χρήση σε διαγωνισµούς που διενεργούν µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ; 

Ειδικότερα για τους διαγωνισµούς µε αξία άνω των ορίων για την εφαρµογή των διατάξεων του 

ΕΕΕΣ, οι οποίοι και διεξάγονται µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ, προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες 

φορείς να εφαρµόζουν την ακόλουθη διαδικασία δηµιουργίας και υποβολής : 

I. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς συντάσσουν µε χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ, ήτοι της 

διαδικτυακής πλατφόρµας που διαθέτει η ΕΕ, εκείνο το πρότυπο eΕΕΕΣ που επιθυµούν για τον 

εκάστοτε διαγωνισµό τους, και παράγουν το σχετικό πρότυπο eΕΕΕΣ σε µορφή αρχείων τύπου XML 

και PDF, τα οποία και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους.  

Σηµειώνονται τα εξής: 

• Το αρχείο XML παράγεται άµεσα από την υπηρεσία eΕΕΕΣ επιλέγοντας το κουµπί «Εξαγωγή». 

• Το αρχείο PDF παράγεται έµµεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουµπί «Εκτύπωση». 

Η εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι 

λογισµικό, εγκατεστηµένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το 

περιεχόµενο της εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δροµολογεί σε φυσικό 

εκτυπωτή. Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί εγγενώς από φυλλοµετρητή 

διαδικτύου, όπως π.χ. Google Chrome, ή από εξειδικευµένο λογισµικό, όπως π.χ. CutePDF. 

 

ΙΙ. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, αναρτούν στο χώρο του διαγωνισµού της δηµόσιας 

σύµβασης στο ΕΣΗ∆ΗΣ τα παραχθέντα αρχεία ως εξής: 

• το περιεχόµενο του αρχείου PDF είτε ενσωµατώνεται στο κείµενο της διακήρυξης και 

κοινοποιείται έτσι µέσω αυτής στους οικονοµικούς φορείς, είτε το αρχείο PDF, ψηφιακά 

υπογεγραµµένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης και  

• το αρχείο XML αναρτάται επικουρικά για την διευκόλυνση των οικονοµικών φορέων 

προκειµένου να συντάξουν µέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους. 

 

4.  Πώς υποβάλλεται το ΕΕΕΣ από τους οικονοµικούς φορείς στο πλαίσιο διαγωνισµών που 

διενεργούνται µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ; 

Οι οικονοµικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν µε την προσφορά τους συµπληρωµένο το πρότυπο 

ΕΕΕΣ όπως αυτό έχει οριστεί από τις αναθέτουσες αρχές/τους αναθέτοντες φορείς στη διακήρυξη 

(ήτοι είτε στο κείµενο αυτής είτε στο ξεχωριστό αρχείο PDF που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της) 

σε µορφή pdf (Αποφ. Π1/2390/13) ψηφιακά υπογεγραµµένο κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 73 του 

ν.4412/16 και την διακήρυξη. 
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4.1 Για την σύνταξη ή/και συµπλήρωση του απαιτούµενου eΕΕΕΣ, οι οικονοµικοί φορείς 

προτείνεται να χρησιµοποιήσουν το αναρτηµένο από τις αναθέτουσες αρχές επικουρικό αρχείο 

XML, προκειµένου να εκµεταλλευτούν την υπηρεσία eΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την απάντηση 

τους σε µορφή αρχείου PDF, το οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή τους. Σηµειώνεται το εξής: 

� Το αρχείο PDF παράγεται έµµεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουµπί «Εκτύπωση». 

Η εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι 

λογισµικό, εγκατεστηµένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το 

περιεχόµενο της εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δροµολογεί σε φυσικό 

εκτυπωτή. Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί εγγενώς από φυλλοµετρητή 

διαδικτύου, όπως π.χ. Google Chrome, ή από εξειδικευµένο λογισµικό, όπως π.χ. CutePDF. 

 

4.2 Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον χώρο του 

δ/σµου, οι οικονοµικοί φορείς µπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να δηµιουργούν το 

EΕΕΣ, να συµπληρώνουν µε ευθύνη τους όλα τα δεδοµένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισµό 

και αναφέρονται στην διακήρυξη, να συµπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν 

σε µορφή pdf προκειµένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικό δ/σµό. 

 

5. Μέρη και ενότητες του ΕΕΕΣ 

Το ΕΕΕΠ περιλαµβάνει τα ακόλουθα µέρη και ενότητες:  

- Μέρος I. Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία προµήθειας και την αναθέτουσα αρχή ή τον 

αναθέτοντα φορέα. 

- Μέρος II. Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα.  

- Μέρος III. Κριτήρια αποκλεισµού:  

 - Α: Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες (η εφαρµογή τους είναι υποχρεωτική βάσει 

του άρθρου 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ). Η εφαρµογή τους είναι επίσης 

υποχρεωτική για τις αναθέτουσες αρχές σύµφωνα µε το άρθρο 80 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο 

της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, ενώ οι αναθέτοντες φορείς εκτός των αναθετουσών αρχών µπορούν να 

αποφασίσουν να εφαρµόσουν τα εν λόγω κριτήρια αποκλεισµού).  

 -  Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (η 

εφαρµογή τους είναι υποχρεωτική, βάσει του άρθρου 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, 

σε περίπτωση τελεσίδικης και δεσµευτικής απόφασης. Υπό τους ίδιους όρους, η εφαρµογή τους 

είναι επίσης υποχρεωτική για τις αναθέτουσες αρχές σύµφωνα µε το άρθρο 80 παράγραφος 1 

δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, ενώ οι αναθέτοντες φορείς εκτός των αναθετουσών 
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αρχών µπορούν να αποφασίσουν να εφαρµόσουν αυτούς τους λόγους αποκλεισµού. Να σηµειωθεί 

ότι η εθνική νοµοθεσία ορισµένων κρατών µελών µπορεί να καθιστά τον αποκλεισµό υποχρεωτικό 

επίσης και όταν η απόφαση δεν είναι τελεσίδικη και δεσµευτική).  

 - Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό 

παράπτωµα (βλέπε άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ) (περιπτώσεις στις οποίες 

µπορεί να αποκλείονται οικονοµικοί φορείς· τα κράτη µέλη µπορούν να καταστήσουν υποχρεωτική 

για τις αναθέτουσες αρχές την εφαρµογή αυτών των λόγων αποκλεισµού. Σύµφωνα µε το άρθρο 

80 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, όλοι οι αναθέτοντες φορείς, είτε είναι αναθέτουσες 

αρχές είτε όχι, µπορούν να αποφασίσουν να εφαρµόσουν αυτούς τους λόγους αποκλεισµού ή 

µπορεί να τους ζητηθεί από το οικείο κράτος µέλος να το πράξουν).  

 - ∆: Άλλοι λόγοι αποκλεισµού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νοµοθεσία του 

κράτους µέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα.  

- Μέρος IV. Κριτήρια επιλογής:  

 - α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής  

 - Α: Καταλληλότητα.  

 - Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια.  

 - Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα.  

 - ∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης.  

- Μέρος V. Περιορισµός του αριθµού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων  

- Μέρος VI. Τελικές δηλώσεις. 

 

Β. To Ε.Ε.Ε.Σ είναι ηλεκτρονικά διαθέσιµο στο πεδίο ανάρτησης του εν λόγω ∆ιαγωνισµού στην 

ηλεκτρονική πλατφόρµα διενέργειας του ∆ιαγωνισµού στο ΕΣΗ∆ΗΣ, σε µορφή PDF µε όνοµα 

αρχείου «ΕΕΕΣ.pdf» και σε µορφή xml µε όνοµα αρχείου «espd-request.xml» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX – ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – 

 

Το παρόν Παράρτηµα περιλαµβάνει τους ειδικούς όρους σύµφωνα µε τους οποίους και σε 
συνδυασµό µε τους υπόλοιπους όρους της διακήρυξης θα εκτελεσθεί η παρούσα προµήθεια του 
συγκροτήµατος, αποτελεί δε αναπόσπαστο τµήµα αυτής. 

 

ΑΡΘΡΟ 1Ο -   ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 

1.1.  Η παράδοση-παραλαβή του συγκροτήµατος προϋποθέτει ορισµένες ενέργειες σε χρονική 
αλληλουχία τόσο από την Ανάδοχο όσο και από τον Φορέα. Οι ενέργειες (φάσεις) αυτές 
αναλυτικά είναι οι ακόλουθες :  

Α.  Τα γενικά σχέδια και γενικά στοιχεία, που θα συνυποβληθούν µε την προσφορά, θα 
ανασυνταχθούν, σύµφωνα µε τις δυνατότητες του διατιθέµενου από τον φορέα χώρου, θα 
συµπληρωθούν και θα προσαρµοσθούν στις ανάγκες του συγκροτήµατος, µε µέριµνα της 
αρµόδιας υπηρεσίας του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και σε συνεργασία µε τον ανάδοχο εντός δέκα (10) 
ηµερών το αργότερο, από την εποµένη της ηµεροµηνίας υπογραφής της Σύµβασης, ώστε να 
διαµορφωθούν από τον ανάδοχο τελικά σχέδια εφαρµογής, που θα περιλαµβάνουν πλήρη 
στοιχεία, στο βαθµό που απαιτούνται από τη φύση του συγκροτήµατος για όλες τις λειτουργικές 
ανάγκες, προς πλήρη ανάπτυξη του συγκροτήµατος και άνετη αναµονή – διακίνηση - 
εξυπηρέτηση εσωτερικών ή εξωτερικών ασθενών, ως και λεπτοµερή στοιχεία για την προστασία 
του χώρου, σε σχέση µε τις χρήσεις των γειτονικών χώρων, τις αποστάσεις κλπ. Τα οποία και θα 
εγκριθούν  από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Νοσοκοµείου. 

Στις  υποχρεώσεις του αναδόχου είναι να προβεί σε οποιεσδήποτε εργασίες απαιτηθούν για την 

ακτινοπροστασία του χώρου , την τυχόν διαµόρφωσή του καθώς επίσης και οποιεσδήποτε 

δοµικές και ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες απαιτηθούν (συµπεριλαµβανοµένου πρόσθετού 

κλιµατισµού).  

Εάν απαιτηθεί επαύξηση της ηλεκτρικής ισχύος από την ήδη υπάρχουσα στο χώρο είναι 

υποχρέωση του αναδόχου µε την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας να προµηθευτεί και να 

εγκαταστήσει το απαιτούµενο νέο καλωδίο , πίνακα κ.λπ. που θα απαιτηθούν σύµφωνα µε τις 

υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας . 

 

Μέχρι την λήξη της ΦΑΣΗΣ Α ως άνω, ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει αποξηλώσει το  
υφιστάµενο παλαιό συγκρότηµα, να το έχει αποµακρύνει από τον χώρο που είναι εγκατεστηµένο 
και να το έχει αποθέσει σε χώρο που θα του υποδείξει το Νοσοκοµείο, ως έχει περιγραφεί  σε 
προγενέστερες παραγράφους. 

Β.  Το ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ υποχρεούται και δεσµεύεται, να έχει ολοκληρώσει µε δική του φροντίδα και 
δαπάνες, την διαµόρφωση και ετοιµασία των χώρων που έχει επιλέξει για εγκατάσταση του 
µηχανήµατος και τους οποίους αναφέρει σαφώς στην διακήρυξη,  το αργότερο σαράντα 
(40) ηµέρες από την εποµένη της λήξης της ΦΑΣΗΣ Α. Οι χώροι αυτοί πρέπει να συµφωνούν µε 
τις τελικές προτάσεις και σχέδια της ΦΑΣΗΣ Α, να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις του 
κατασκευαστικού οίκου ή τις υποδείξεις του προµηθευτού από την άποψη εµβαδών, αντοχής, 
κλιµατισµού (µόνο των χώρων) ακτινοπροστασίας και δικτύων υποδοµής, ως ύδρευσης, 
ηλεκτροδότησης, αποχέτευσης, κ.λ.π., και να διασφαλίζουν την πλήρη λειτουργία του 
µηχανήµατος ως και την άνετη διακίνηση προσωπικού - ασθενών.  

Μέσα στο διάστηµα αυτό της ετοιµασίας και διαµόρφωσης των χώρων µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί η προσκόµιση από τον ανάδοχο και η προσωρινή παραλαβή του νέου 
συγκροτήµατος κατά τα περιγραφόµενα στη διακήρυξη. 

Γ.  Ο ανάδοχος στον χρόνο που αποµένει µέχρι την οριστική παραλαβή (περίπου σαράντα (40) 
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ηµέρες ηµέρες, όπως προκύπτει από τις περιγραφείσες φάσεις) οφείλει να έχει ολοκληρώσει 
όλες του τις υποχρεώσεις όπως µεταφορά του νέου συγκροτήµατος εντός του χώρου 
τοποθέτησης, εγκατάστασή του, συνδέσεις, ρυθµίσεις, δοκιµές, εκπαίδευση προσωπικού, και θέση 
σε λειτουργία του νέου µηχανήµατος   

∆.  Η σειρά των ενεργειών κλείνει µε την οριστική παραλαβή του συγκροτήµατος από τον φορέα.  

1.2.  Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του συγκροτήµατος και 
να το παραδώσει σε πλήρη λειτουργία, µε δικό του ειδικευµένο και ασφαλισµένο προσωπικό και 
δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης, 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 ανάδοχος 
υποχρεούται να χρησιµοποιήσει αποδεδειγµένα το εξειδικευµένο προσωπικό το οποίο 
περιλαµβάνεται στα δικαιολογητικά της προσφοράς, το δε ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ οφείλει να ελέγξει τη 
σχετική συµµόρφωση, ώστε να διασφαλισθούν τα συµφέροντα του ∆ηµοσίου. 

1.3.  Η παραλαβή του συγκροτήµατος (οριστική ποιοτική και ποσοτική) θα γίνει µε την 
εγκατάσταση και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας, ως ειδικότερα ορίζεται από την σχετική 
κείµενη νοµοθεσία και τα υπόλοιπα παραρτήµατα της παρούσας διακήρυξης. Οι περιγραφόµενες 
στη σύµβαση δυνατότητες του συγκροτήµατος 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. 

1.4.  Όλα τα είδη και υλικά, που θα προσκοµίσει ο ανάδοχος στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ για την 
εγκατάσταση και πλήρη λειτουργία του υπό προµήθεια συγκροτήµατος, πρέπει να είναι καινούργια 
αµεταχείριστα χωρίς ελαττώµατα και να ικανοποιούν όλους τους όρους σύµβασης, που 
καθορίζουν τον τύπο, την κατηγορία & τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του.  

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

1.6.  Ο φορέας διατηρεί το δικαίωµα να ελέγχει κάθε προσκοµιζόµενο υλικό και ο ανάδοχος 
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.  

1.7. Ο χρόνος παράδοσης, ο οποίος θα αναφερθεί οπωσδήποτε στην αρχική προσφορά, 
καθορίζεται από την ηµεροµηνία που ορίζεται, σε  ενενήντα (90) ηµερολογιακές ηµέρες.  

  

ΑΡΘΡΟ 2Ο - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ,  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ,  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΛΠ. 

2.1. Άπαντα τα σχετικά συνυποβαλλόµενα µε την προσφορά στοιχεία από τους «προµηθευτές», 
και κύρια τα στοιχεία τα οποία κρίνονται, όπως τεχνική περιγραφή, γενικοί-ειδικοί όροι, εγχειρίδια 
λειτουργίας, φύλλο/α συµµόρφωσης, πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις για το εξειδικευµένο τεχνικό ή 
εκπαιδευτικό προσωπικό, εξασφάλιση µακρόχρονης παροχής ανταλλακτικών, εξασφάλιση 
µακρόχρονης παροχής υπηρεσιών, εγκατάστασης, service, εκπαίδευσης κλπ. εγγυήσεις ή καλύψεις 
τεχνικής ή οικονοµικής φύσης κλπ στοιχεία τα οποία αναφέρονται στην διακήρυξη, προκειµένου 
να κριθούν, χαρακτηρισθούν και αξιολογηθούν πρέπει να είναι οπωσδήποτε επιβεβαιωµένα-
τεκµηριωµένα από τον αντίστοιχο κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο του στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, ο οποίος θα διαθέτει 
οπωσδήποτε και την αναγκαία οικονοµοτεχνική ανάπτυξη-υποδοµή στην Ελλάδα.    

Επίσης θα υποβληθεί οργανόγραµµα του προµηθευτή, 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 13485:03, µε πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN ISO 
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13485:03, µε πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων (µε 
πιστοποιητικά επίσηµου οργανισµού πιστοποίησης µεταφρασµένα στα ελληνικά και νοµίµως 
επικυρωµένα, τα οποία θα καταθέσουν στον επιµέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς)(επί ποινή 
αποκλεισµού). 

α.  Στοιχεία αόριστα, ελλιπή ή ασαφή δεν θα λαµβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση. 

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 κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτηµένου 
αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, 
(∆ιεύθυνση, τηλέφωνο, Fax, κλπ.) και του υπογράφοντος Νοµίµου Εκπροσώπου του προµηθευτή 
(όνοµα - ιδιότητα). 

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο  -   ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

3.1. Ο διαγωνιζόµενος υποχρεούται να διαθέτει στην Ελλάδα µόνιµα κατάλληλα εκπαιδευµένο 
προσωπικό, µε πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότησης αυτού από τον κατασκευαστή ή 
τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην 
Οδηγία 93/42/EEC, για την συντήρηση των αντίστοιχων µηχανηµάτων. Η σύνθεση του 
συνεργείου συντήρησης καθώς και τα τυπικά κλπ. προσόντα των απασχολουµένων θα πρέπει να 
αναφερθούν αναλυτικά στην προσφορά, στον φάκελο τεχνικής προσφοράς, καθώς και τα 
αντίστοιχα διακριβωµένα προς τις ανωτέρω ενέργειες συντήρησης-επισκευής όργανα.  
Ασάφειες ή αοριστίες, ως προς τον αριθµό, προσόντα, εκπαίδευση του προσωπικού, τους όρους 
εγγυήσεων ή τη συντήρηση, τα οποία είναι στοιχεία που χαρακτηρίζονται, απαράβατοι όροι, 
οδηγούν σε απόρριψη των προσφορών. 

3.2.  Ο διαγωνιζόµενος υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του συγκροτήµατος για δύο 
(2) τουλάχιστον χρόνια από την οριστική παραλαβή του (περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας) 
κατά τους όρους της διακήρυξης και τις ισχύουσες διατάξεις, ως και την εξασφάλιση διάθεσης 
ανταλλακτικών για δέκα τουλάχιστον (10) συνολικά έτη από την οριστική παραλαβή του, µε 
έγγραφη δέσµευση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC. Σε περίπτωση προσφοράς της 
εγγύησης καλής λειτουργίας πέραν των δύο ετών, η σχετική πέραν των δύο ετών επιβεβαίωση θα 
γίνεται µε έγγραφη δέσµευση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, και οπωσδήποτε µε ειδική 
αναφορά για τον αντίστοιχο διαγωνισµό ή την επανάληψη του. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης το 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ δεν θα ευθύνεται για καµία βλάβη του όλου συγκροτήµατος προερχόµενη από τη 
συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται µε κανένα ποσό για τα εργατικά, 
ανταλλακτικά, υλικά, κλπ., όπως προβλέπει το συνηµµένο σχέδιο σύµβασης πλήρους συντήρησης-
επισκευής (ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ), εκτός αναλωσίµων που 
αναφέρεται στη διακήρυξη ότι εξαιρούνται. Στην πλήρη εγγύηση περιλαµβάνεται υποχρέωση του 
διαγωνιζόµενου και για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
Κατασκευαστικού Οίκου, ώστε το συγκρότηµα να είναι πάντα σε κατάσταση ετοιµότητας, ότι 
δηλαδή ακριβώς προβλέπει το σχέδιο σύµβασης πλήρους συντήρησης - επισκευής.  

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ 
ΑΥΤΗΝ, ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ : 1 (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ), 2 (ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 
ΒΛΑΒΩΝ – ΧΡΟΝΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ), ΚΑΙ 3  (ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ). 

Σε περίπτωση κατά την οποία ο υπόχρεος φορέας για την έγκαιρη παράδοση του έτοιµου χώρου, 
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προς εγκατάσταση του µηχανήµατος, δεν συµµορφωθεί εµπρόθεσµα και δεν ετοιµάσει το χώρο 
(σύµφωνα µε τις αναγκαίες απαιτήσεις του προµηθευτή, το αργότερο εξήντα (60) ηµέρες µετά 
την λήξη της φάσης Α  του παρόντος παραρτήµατος, τότε η µεν παράδοση των ειδών ακολουθεί 
τις αντίστοιχες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, η δε οριστική παραλαβή µετατίθεται κατά την 
αντίστοιχη καθυστέρηση.  

3.3.  Κατά τη διάρκεια τόσο της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας όσο και της περιόδου 
πλήρους συντήρησης-επισκευής, θα τηρείται ηµερολόγιο λειτουργίας, συντήρησης, βλάβης κλπ. 
που θα παρακολουθείται και θα µονογράφεται από τους υπεύθυνους του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ιατρό ή 
ηλεκτρονικό) και τον τεχνικό του αναδόχου. Στο ηµερολόγιο θα αναγράφονται οι βλάβες, τα αίτια 
τους και οι ενέργειες αποκατάστασής του από τον ανάδοχο καθώς και η διάρκεια ακινητοποίησης 
(down time) του συγκροτήµατος. Ο ανάδοχος θα ειδοποιείται τηλεφωνικά για την βλάβη και ει 
δυνατόν για το είδος της και θα στέλνεται Fax, οπότε από την 08.00 της επόµενης εργάσιµης 
ηµέρας (µε την τήρηση των οριζόµενων στο άρθρο 2 του Σχεδίου Πλήρους Σύµβασης 
Συντήρησης-Επισκευής – Παράρτηµα) θα αρχίζει να µετρά ο χρόνος ακινητοποίησης. Στο τέλος 
εκάστου χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας θα αθροίζονται οι ώρες ακινητοποίησης λόγω 
βλάβης οποιουδήποτε µέρους του συγκροτήµατος και θα ισχύσει ότι προβλέπει το συνηµµένο 
σχέδιο σύµβασης πλήρους συντήρησης –  επισκευής κατά τα άρθρα 1, 2 και 3 αυτού.  

3.4. Κατά την οριστική παραλαβή του συγκροτήµατος ο ανάδοχος 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 ελέγχων και 
επισκευών και όλα τα σχεδιαγράµµατα των επιµέρους τµηµάτων του συγκροτήµατος. 

3.5. Μετά τη λήξη του ως άνω χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο ανάδοχος υποχρεώνεται, 
εφόσον το επιθυµεί η Αναθέτουσα Αρχή, να αναλάβει τη συντήρηση και την επισκευή του όλου 
συστήµατος (περιλαµβανοµένου του παρελκόµενου εξοπλισµού), µέχρι τη συµπλήρωση δέκα (10) 
ετών από την οριστική παραλαβή του συγκροτήµατος 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 κατασκευαστή ή του 
εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 
93/42/EEC, η οποία θα κατατεθεί µετά της προσφοράς και θα αναφέρεται στην αντίστοιχη 
∆ιακήρυξη, ως και στο υφιστάµενο τεχνικό δυναµικό στην χώρα µας για service κλπ, µε βάση το 
συνηµµένο σχέδιο σύµβασης πλήρους συντήρησης-επισκευής. 

3.6.  Σχετικά µε την παροχή εγγυήσεων από τον ανάδοχο για την τήρηση των όρων της 
σύµβασης προµήθειας και συντήρησης ισχύουν τα ακόλουθα : 

α.  Κατά την υπογραφή της σύµβασης προµήθειας ο ανάδοχος υποχρεώνεται να αντικαταστήσει 
την εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό µε άλλη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
όλων των όρων της σύµβασης, ίση µε το πέντε τοις εκατό (5%) της συµβατικής αξίας του υπό 
προµήθεια συγκροτήµατος (χωρίς Φ.Π.Α.).  

β.  Με την οριστική παραλαβή του συγκροτήµατος ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει 
την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης µε την εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ύψους 
ίσου µε το 3% της συµβατικής αξίας του παραληφθέντος συγκροτήµατος (χωρίς τον ΦΠΑ). 

γ. Μετά την εκπνοή του χρόνου της εγγύησης καλής λειτουργίας ο ανάδοχος υποχρεώνεται, 
εφόσον θα του έχει ανατεθεί κατά τα ανωτέρω η πλήρης συντήρηση-επισκευή µε την υπογραφή 
της σχετική σύµβασης, να αντικαταστήσει την ως άνω εγγυητική επιστολή, µε άλλη τήρησης των 
όρων πλήρους συντήρησης και επισκευής, ίση µε δέκα τις εκατό (5%) της αντίστοιχης ετήσιας 
συµβατικής αµοιβής συντήρησης-επισκευής. Η εγγυητική αυτή επιστολή πλήρους συντήρησης – 
επισκευής θα παραµείνει µέχρι την αντικατάσταση της από την αντίστοιχη του επόµενου έτους, 
στο φορέα για τον οποίο προορίζεται το είδος. Η αµοιβή για την συντήρηση θα καταβάλλεται στο 
τέλος της ετήσιας διάρκειας πλήρους συντήρησης - επισκευής και αφού θα έχουν αφαιρεθεί τυχόν 
ρήτρες. 

δ. Σε περίπτωση αφαίρεσης της εξουσιοδότησης του κατασκευαστικού οίκου ή του 
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εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 
93/42/EEC, προς τον ανάδοχο, για παροχή ανταλλακτικών - συντηρήσεων - τεχνικής υποστήριξης 
- εγγυήσεων κλπ. και εντός της απαιτούµενης δεκαετίας, θα πρέπει να κατατεθεί βεβαίωση 
δέσµευσης του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, για την συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία 
του συγκροτήµατος, µε τους ίδιους ζητούµενους όρους µέχρις συµπλήρωσης της δεκαετίας 
τουλάχιστον.  

 

ΑΡΘΡΟ 4Ο  -  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – 

ΠΛΗΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

4.1 Ο διαγωνιζόµενος υποχρεούται να συνυποβάλλει µε ποινή αποκλεισµού, οπωσδήποτε µετά 
της προσφοράς του (στον επί µέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς) 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 του συγκροτήµατος και 
ταυτόχρονα να προστατεύεται η ∆ηµόσια Υγεία µε την χρησιµοποίηση των αναγκαίων εκάστοτε 
στοιχείων, κατά τη διενέργεια των εξετάσεων : 

α. Πλήρες εγχειρίδιο µε σαφείς οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας του 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 συγκροτήµατος, ενώ στην αρχική προσφορά (στον επί µέρους φάκελο τεχνικής 
προσφοράς) στην Ελληνική  και στην Αγγλική.   

β.  Πλήρες αναλυτικό πρόγραµµα εκπαίδευσης για τους χρήστες (ιατρούς – τεχνολόγους) όπως 
και για τους τεχνικούς του τµήµατος βιοϊατρικής τεχνολογίας (ένας τεχνικός τουλάχιστον θα 
εκπαιδευτεί και θα παρακολουθεί όλες τις µετεκπαιδεύσεις που θα πραγµατοποιούνται για τους 
τεχνικούς του οίκου, θα του χορηγηθεί δε πιστοποιητικό ώστε να µπορεί να επεµβαίνει για 
επισκευή και συντήρηση), ως και αντίγραφο των αναγκαίων βοηθηµάτων ή πινάκων στην 
Ελληνική γλώσσα. 

4.2.  Ο διαγωνιζόµενος υποχρεούται να αναφέρει ότι διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευµένο 
προσωπικό (πέραν και ανεξάρτητα του αντίστοιχου τεχνικού προσωπικού για παροχή υπηρεσιών 
εγκατάστασης, συντήρησης, κλπ) για την υποστήριξη των προσφεροµένων ειδών και επίδειξη – 
εκµάθηση του προσωπικού του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ιατρών –  τεχνολόγων) 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 αναφερθούν χωριστά µε τον αντίστοιχο 
χρόνο ενασχόλησής τους, τα προσόντα, εκπαίδευση κλπ και θα συνυποβληθούν σχετικά 
πιστοποιητικά ειδικής προς τούτο εκπαίδευσης και αντίστοιχης εξουσιοδότησης από τον 
κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί 
ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, ώστε να τεκµηριώνεται η καταλληλότητά τους, αντίστοιχα, για 
την πλήρη εκπαίδευση ιατρών / φυσικών / τεχνολόγων 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 του προσωπικού (ιατρών –τεχνολόγων) θα είναι διάρκειας  τουλάχιστον 
πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών, άνευ πρόσθετης αµοιβής του αναδόχου, µε έναρξη µετά την 
εγκατάσταση του συγκροτήµατος, και θα έχει ολοκληρωθεί πριν την οριστική παραλαβή αυτού. 

Θα εκτιµηθεί (εάν υπάρχει η δυνατότητα) εκπαίδευση προσωπικού του Νοσοκοµείου, τουλάχιστον 
(2) δύο άτοµα, σε κέντρο που διαθέτει αντίστοιχο µηχάνηµα.   

Πέραν τούτου, ο ανάδοχος υποχρεούται, άνευ πρόσθετης αµοιβής, να επαναλάβει την ως άνω 
εκπαίδευση για ίδιο χρονικό διάστηµα τουλάχιστον, όταν και εάν αυτό ζητηθεί από το 
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, µέσα στην διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας.   

4.3.  Ο διαγωνιζόµενος υποχρεούται εντός του χρονικού διαστήµατος από την λήξη της 
προτεινόµενης περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας µέχρι την λήξη του διαστήµατος των δέκα 
ετών από την οριστική παραλαβή του συγκροτήµατος, να παράσχει επί πλέον µία τουλάχιστον 
ανάλογη εκπαίδευση ύστερα από αίτηµα του φορέα χωρίς την καταβολή πρόσθετης αµοιβής για 
τυχόν επανάληψη της εκπαίδευσης µεταγενέστερα, προς εκπαίδευση νέου προσωπικού (ιατρών,  
τεχνολόγων κλπ). 
4.4.  Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος δεν διαθέτει το προσωπικό της παραγράφου 4.2, πρέπει 
στην προσφορά να υπάρχει έγγραφο του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτηµένου αντιπρόσωπου 
του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, ότι η εκπαίδευση θα 
γίνει από δικό του εξειδικευµένο προσωπικό στην Ελληνική γλώσσα και µε τους όρους που 
αναφέρονται στο παρόν άρθρο  

  ΑΡΘΡΟ 5Ο  -   ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ – SERVICE 

5.1.  Τα ανταλλακτικά συµπεριλαµβανοµένων απεριόριστου αριθµού ακτινολογικών λυχνιών 
κλπ, περιέχονται οπωσδήποτε, µε ποινή αποκλεισµού, µαζί µε τα πάσης φύσεως υλικά και 
εργατικά στην προσφερόµενη ετήσια τιµή πλήρους συντήρησης – επισκευής του συγκροτήµατος 
µετά του παρελκόµενου εξοπλισµού. Εξαιρούνται τα αναλώσιµα για τα οποία θα υποβληθεί 
πλήρης κατάλογος κοστολογηµένος. Επίσης µε την τεχνική προσφορά να υποβληθεί πλήρης 
κατάλογος ανταλλακτικών κοστολογηµένος . 

5.2. Ο διαγωνιζόµενος υποχρεούται να εξασφαλίσει την ύπαρξη αµεταχείριστων ανταλλακτικών 
και κύρια τη διάθεση αυτών, ως και των αντίστοιχων κατάλληλων υλικών για την πλήρη 
λειτουργία και απόδοση του συγκροτήµατος µε τον παρελκόµενο εξοπλισµό, επί δέκα (10) 
τουλάχιστον συνολικά έτη. Η ανάλογη δέσµευση θα γίνεται µε κατάθεση σχετικής έγγραφης 
βεβαίωσης του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, στον επί µέρους φάκελο τεχνικής 
προσφοράς, για την αξιολόγηση της προσφοράς, δεδοµένου ότι κρίνεται ως ουσιώδης απαίτηση 
της διακήρυξης για την οµαλή, απρόσκοπτη και µακρόχρονη λειτουργία του συγκροτήµατος. 

5.3.  Στον επί µέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς, πέρα από την βασική σύνθεση του 
προσφερόµενου συγκροτήµατος θα αναγράφονται οπωσδήποτε σε λίστα όλα τα απαραίτητα 
υλικά για την λειτουργία, συντήρηση και επισκευή του συγκροτήµατος. 

ΑΡΘΡΟ 6Ο  -   ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

6.1.  Ο διαγωνιζόµενος υποχρεούται στην οικονοµική προσφορά να αναφέρει την συγκεκριµένη 
ετήσια τιµή των εξόδων πλήρους συντήρησης - επισκευής, οπωσδήποτε µε ποινή αποκλεισµού,  
µετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, (ανεξάρτητα των λοιπών όρων εγγύησης 
κάθε προσφοράς οι οποίοι θα αξιολογηθούν κατά περίπτωση).  

6.3.  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 
πλήρους συντήρησης - επισκευής, 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 τιµής πλήρους συντήρησης - επισκευής, για µια δεκαετία. 

ΑΡΘΡΟ 7Ο  -   ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

7.1  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 συγκροτηµάτων κλπ πρέπει να είναι πλήρως τεκµηριωµένα ώστε 
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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 της εξασφάλισης – προµήθειας 
ανταλλακτικών ή αναλωσίµων,  της δυνατότητας για παροχή εκπαίδευσης για τις λειτουργικές 
ανάγκες ή τις ανάγκες παροχής υπηρεσιών σέρβις κλπ. 

7.2  Ο επί µέρους φάκελος της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, θα περιλαµβάνει οπωσδήποτε πλήρη 
αναλυτική «Τεχνική Περιγραφή» στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση – παραποµπή 
(ανά κεφάλαιο και παράγραφο) µε τις τεχνικές προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης. 

Επίσης θα συνυποβάλλεται πλήρες «Φύλλο Συµµόρφωσης – Τεκµηρίωσης» µε βάση το 
προτυπωµένο έντυπο του Παραρτήµατος της διακήρυξης, το οποίο θα περιλαµβάνει µε 
πληρότητα για το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών όλες τις απαντήσεις (ανά πεδίο του πίνακα 
τεχνικών προδιαγραφών) σε πλήρη ανταπόκριση – παραποµπή, για τεκµηρίωση, στα συνηµµένα 
τεχνικά εγχειρίδια και τα συνυποβαλλόµενα prospectus ή δικαιολογητικά (σε πρωτότυπα) ώστε να 
επιτυγχάνεται αντικειµενική αξιολόγηση. Προσφορές οι οποίες θα αντιγράφουν τις τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης ή θα απαντούν µονολεκτικά ΝΑΙ ή συµφωνούµε κλπ. χωρίς 
τεκµηρίωση και πλήρη παραποµπή – αντιστοιχία µεταξύ κειµένου, ανά παράγραφο και prospectus, 
θα αποκλείονται. 

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 κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτηµένου 
αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία. 93/42/EEC. 

β.  Να αναγράφονται πλήρη στοιχεία του εκδότη, του υπογράφοντος και του νοµίµου 
εκπροσώπου (τίτλος, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ) για δυνατότητα επαλήθευσης  και 

γ.    Να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική  

7.3.   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. 

7.4. Οι συµµετέχοντες πρέπει, µε ποινή αποκλεισµού, να καταθέσουν µε την προσφορά (στον 
επί µέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς) και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ISO (ΕΝ ISO 9001:08 ή 
EN ISO 13485:03, µε πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN ISO 
13485 : 2003 για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), τα πιστοποιητικά 
σήµανσης CE για τον προσφερόµενο εξοπλισµό ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις 
των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. (Οδηγία 93/42/EEC, όπως ισχύει σήµερα) και την βεβαίωση 
συµµόρφωσης σύµφωνα µε την ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ. 1348 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας 
: Αρχές και κατευθυντήριες γραµµές ορθής πρακτικής διανοµής ιατρο-τεχνολογικών προϊόντων 
(ΦΕΚ 32Β/16-1-2004). 

 

ΑΡΘΡΟ 8Ο  -   ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ – ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

8.1  Ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά του συγκροτήµατος µέχρι την 
προσκόµισή του και την υποβολή στην Υπηρεσία του θεωρηµένου αποδεικτικού προσκόµισης.   

8.2    Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 
ισχύουσας νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των 
υποχρεώσεων της σύµβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε 
τρίτους υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 
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8.3  Τα κατατιθέµενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), όταν αυτά ζητούνται, πρέπει να 
επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. Πρέπει 
να είναι αυθεντικά επίσηµα πρωτότυπα (όχι φωτοτυπίες) του κατασκευαστικού οίκου. Πρέπει να 
είναι αυτά που χρησιµοποιεί ο οίκος κατασκευής του προϊόντος, στο πλαίσιο της πολιτικής 
προώθησης των πωλήσεων του στις αγορές (ιδιωτικές και ∆ηµοσίου) του ενδιαφέροντος του.  

8.4 Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εν όλω ή 
εν µέρει στα δικαιώµατα ή υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύµβαση που θα 
συνυπογραφεί µε το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ούτε του επιτρέπεται η εκχώρηση µέρους ή όλης της 
υπογραφείσας Σύµβασης σε οποιονδήποτε τρίτο. 

8.5 Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κειµένων διατάξεων, φόρους, τέλη και 
κρατήσεις όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά, εκτός του ΦΠΑ.   

8.6  Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να καλέσει τους προµηθευτές να παρέχουν σχετικές διευκρινίσεις 
για τα υποβληθέντα δικαιολογητικά καθ' όλη την διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης των 
προσφορών (άρθρο 51 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ). 

8.7  Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλάβουν την διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο 
Τελωνείο και σε κάθε άλλη Αρχή, εφόσον απαιτηθεί, για την απαλλαγή του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ από 
τους δασµούς κλπ.  

8.8  Τυχόν αναφορά σε συγκεκριµένες ονοµασίες προϊόντος νοείται (έστω και αν εκ παραδροµής 
δεν αναφέρεται) ότι αφορά σε όλα τα ισοδύναµα προϊόντα αυτού. 

 

Ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη ισχύει ο Ν 4412/2016 που την διέπει. 
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