
 
 
 

 
 

     401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθ.  08/2019 
Συνοπτικός Διαγωνισμός  

 
 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΝΕΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ»                                                                                        
 

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
(Μη Κεντρική Κυβερνητική Αρχή, 
με κύρια δραστηριότητα: Άμυνα) 

401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ  
ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

401 Γ.Σ.Ν.Α / Γραφείο Προμηθειών, οδός Π. 
Κανελλοπούλου, αριθμός 1, ΤΚ 11525 Παπάγου, 
Αθήνα.   

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός Διαγωνισμός  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Η σύναψη σύμβασης για την  Προμήθεια ενός (1) 
νέου Υπέρηχο-καρδιογράφου της Καρδιολογικής 
Κλινικής 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή). 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 
 
33112100-9    «Υπερηχοκαρδιογράφος» 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

60.000€, επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% και 
συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων 
κρατήσεων 

Ήτοι 
 

74.400€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπο-
μένων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ  14,23068%  

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ 
ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ) 

24% 
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Έχοντας υπόψη : 

 
1. Τις διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν : 
  
  α. Του ΝΔ 721/1970 (ΦΕΚ τ.Α΄ 251/23-11-70) «Περί Οικονομικής 
Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων» όπως τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις του Ν. 3257/2004 (ΦΕΚ 143 τ.Α΄/29-7-04) «Ρυθμίσεις θεμάτων 
προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» και ισχύει. 
 

β. Του Ν. 2292/1995 (ΦΕΚ τ.Α΄ 35/15-2-95) «Οργάνωση και 
Λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων 
Δυνάμεων και άλλες διατάξεις», όπως αυτός όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
                 
                     γ. Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ τ.Α΄ 45/9-3-99) «Κύρωση του Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 
   

δ. Του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ τ.Α΄ 248/7-11-00) «Κύρωση Κώδικα 
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)». 
 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος 
εισοδήματος 4%  για την προμήθεια υλικών (επί της 
καθαρής συμβατικής αξίας) σύμφωνα με το άρθρο 
64 παρ. 2 του Ν. 4172/2013 όπως αυτός έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ- 
ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Φ.831.3/62/1123674/Σ.573/9 Φεβ 19/ΓΕΣ/ΔΥΓ/4Ο  

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  401 ΓΣΝΑ/ Γενική Διαχείριση Επιστημονικού Υλικού 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Το συντομότερο δυνατόν από την υπογραφή της 
σύμβασης και όχι μεγαλύτερος από δυο 2 μήνες.  

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ελληνική 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΑΡΧΙΚΗ) 

Ένα έτος ήτοι δώδεκα μήνες 

ΝΟΜΙΣΜΑ  ΕΥΡΩ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

30 Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη, ώρα 08:30 πμ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ιδία ή Επόμενη εργάσιμη 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 
ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
ΚΗΜΔΗΣ  

17 Απριλίου 2019 
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                      ε. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ τ.Α΄112/13-7-10) «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και 
άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 2, παρ. 4, εδάφιο 4, όπως τροποποιήθηκε 
με το Ν.4210/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄ 254/21-11-13). 
 

  στ.  Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ τ.Α΄ 173/30-9-10) «Δικαστική 
προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων 
έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ» 
του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
της 25ης Φεβρουαρίου 1992, όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 66/2007/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335), 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 4055/12 (ΦΕΚ τ.Α΄ 51/12-3-12) 
«Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής». 

 
ζ.  Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ τ.Α΄ 204/15-9-11) «Σύσταση ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 
(πτωχευτικός κώδικας) – Προ πτωχευτική διαδικασία εξυγίανση και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
                   η. Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄ 52/28-2-13) «Κύρωση του Κώδικα 
Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4254/14 (ΦΕΚ τ.Α΄ 
85/7-4-14) και ισχύει. 
 
                     θ. Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄ 143/28-6-14) «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85ΕΕ) – 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (αντικατέστησε τις διατάξεις του Ν. 
2362/1995).  
   
                      ι. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ τ.Α’147/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 
2014/25/ΕΕ)».  
      
  ια. Την Φ.831.3/62/1123674/Σ.573/9 Φεβ 19/ΓΕΣ/ΔΥΓ/4Ο  εντολή 
διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού του ΑΣΔΥΣ/ΔΥΓ  
 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 
 
την διενέργεια Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με ενσφράγιστες προσφορές, 
για την ανάδειξη μειοδότη ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για την προμήθεια «ενός (1) νέου 
Υπέρηχο-καρδιογράφου της Καρδιολογικής Κλινικής (CPV: 33112100-9)» του 401 
ΓΣΝΑ, (αναλυτικά όπως Παράρτημα «Δ» των όρων του Διαγωνισμού), σύμφωνα με 
τα καθοριζόμενα στις διατάξεις του Ν.4412/2016 προϋπολογισμού 74.400€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  και νόμιμων κρατήσεων υπέρ τρίτων. 
 
 2. Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή, για την υλοποίηση της 
προμήθειας με βάση τις τεχνικές απαιτήσεις της Υπηρεσίας. 
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 3. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 30 Απριλίου 2017 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 09:00 π.μ. στο 401 ΓΣΝΑ / Γρ. Προμηθειών, ενώπιον της ορισθείσης για το 
σκοπό αυτό επιτροπής. 
 

 4. Ο παρών διαγωνισμός θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες 
www.diavgeia.gov.gr, www.promitheus.gov.gr και www.army.gr. Η  Υπηρεσία 
διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων του διαγωνισμού κατόπιν ανάρτησης 
στην ιστοσελίδα "www.army.gr'' ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ. Αποτελεί 
υποχρέωση των ενδιαφερομένων όπως ενημερώνονται μέσω αυτής για τυχόν 
τροποποιήσεις. 
 
 5. Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών μέχρι την 30 Απριλίου 2017 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 08:30 πμ ανυπερθέτως (καθόσον η αμέσως προηγούμενη ημέρα είναι 
αργία). Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και 
ώρα, δεν θα γίνονται δεκτές και θα επιστρέφονται στους δικαιούχους. 

 
 6. Τόπος υποβολής προσφορών: 401ΓΣΝΑ/Γρ. Προμηθειών, οδός                

Π. Κανελλοπούλου, αριθμός 1, ΤΚ 11525 Παπάγου, Αθήνα.  

 
 7. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα Παραρτήματα «Α»  
«Β» και «Γ» της παρούσας διακήρυξης και την τεχνική περιγραφή του Παραρτήματος 
«Δ», τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
 
 8. Χειριστής θέματος: Αλχίας (ΥΓ) Νικόλαος Ιατρού, Βοηθός Γραφείου  
Προμηθειών, τηλ.: 210-7494063, 4074  

 
 
       Υπτγος  Καρλιαύτης Κων/νος 
   Ακριβές Αντίγραφο               ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 
 
Αλχιας (ΥΓ) Ιατρού Νίκος 
Βοηθός Γρ. Προμηθειών 
 
                                                                                

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
«Α» Γενικοί Όροι Διαγωνισμού 
«Β» Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού 
«Γ» Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ) 
«Δ» Τεχνικές Προδιαγραφές 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»       401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ 
ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   8/2019     ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   
17    Απρ 19 

    
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΝΕΟΥ 
ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ»» 
 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο  

Αντικείμενο Διαγωνισμού 
 

 1. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την «Προμήθεια ενός (1)  
νέου Υπέρηχο-καρδιογράφου της Καρδιολογικής Κλινικής» του 401 ΓΣΝΑ, 
συνολικού προϋπολογισμού 74.400 € συμπεριλαμβανομένου  κρατήσεων 
14,23068%. για τις ανάγκες  του Νοσοκομείου, η οποία εγκρίθηκε με τη 
Φ.831.3/62/1123674/Σ.573/9 Φεβ 19/ΓΕΣ/ΔΥΓ/4ο. Η προμήθεια θα διενεργηθεί με 
συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις διατάξεις του Ν.4412/2016 και με βάση τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά του Νοσοκομείου. 
 
 2. Το προς προμήθεια είδος θα πρέπει να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, 
πλήρες, πρόσφατης και αυθεντικής κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας και να 
πληροί όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Νοσοκομείου. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
Δικαιούμενοι Συμμετοχής 

 
 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν: 
 
 α. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά). 
 
 β. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. 
 
 γ. Συνεταιρισμοί. 
 
 δ. Κοινοπραξίες προμηθευτών. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο  
Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών 

 
 1. Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στα σχετικά και υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους 
ενδιαφερόμενους, στην Υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό, έγκαιρα και μέχρι την 
ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο 
αντίγραφα.  

19PROC004828566 2019-04-19



 
 2. Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου κάθε προσφοράς πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς: 
 
 α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
 
 β. Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί τον 
διαγωνισμό. 
 
 γ. Ο αριθμός της διακήρυξης. 
 
 δ. Η ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών & διενέργειας του 
διαγωνισμού. 
 
 ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 
 
 3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 
προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 
 
 α. Σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την 
ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα, από 
τους γενικούς και ειδικούς όρους, κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς, 
δικαιολογητικά και στοιχεία, αριθμημένα και σε πίνακα περιεχομένων. 
 
 β. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (δικαιολογητικά, υπεύθυνες 
δηλώσεις, prospectus, τεχνικά φυλλάδια, κ.ά.), ζητούμενα από τους γενικούς και 
ειδικούς όρους και από την τεχνική προδιαγραφή ή προδιαγραφή της διακήρυξης, 
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την 
ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», αριθμημένα και σε πίνακα περιεχομένων. Σε 
περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του 
μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται 
ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
 
 γ. Τα οικονομικά στοιχεία επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε 
χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
 
 4. Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  
προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Στο Παράρτημα «Γ» 
αναφέρεται ενδεικτικός πίνακας των απαιτουμένων δικαιολογητικών.  
 
 5. Ο πίνακας των προσφερομένων μηχανημάτων, θα πρέπει απαραίτητα, να 
κατατεθεί και σε ηλεκτρονική μορφή (Λογιστικό φύλλο MICROSOFT EXCEL) στον 
φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς. Ο πίνακας των προσφερομένων υλικών θα 
πρέπει να περιλαμβάνει τις παρακάτω στήλες: 
  
                 α. Α/Α υλικού (από Κατάσταση Διακήρυξης) 
 
 β. Περιγραφή Υπηρεσίας (από Κατάσταση Διακήρυξης) 
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 γ. Περιγραφή Προμηθευτή (Εμπορική Ονομασία) 
 
 δ. Κωδικός προμηθευτή (Οίκου κατασκευής) 
 ε. Συσκευασία και φώτο - απεικόνιση του υλικού σε ηλεκτρονική μορφή. 
  
 ζ. Τιμή Μονάδας (Καθαρή Αξία) 
 
 η. ΦΠΑ σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) 
 
 θ. Τιμή με ΦΠΑ 
 
 ι. Παρατηρήσεις (Τυχόν σχόλια από προμηθευτή). 
 
 6. Σε περίπτωση συν υποβολής με την προσφορά στοιχείων και 
πληροφοριών  εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συν 
διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να 
σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε 
αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 
συν διαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά 
μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της 
επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 
 
 7. Οι προσφορές πρέπει: 
 
 α. Να μην έχουν ξυσίματα, σβησίματα, υποσημειώσεις ή υστερόγραφα,  
παρεμβολές, κενά, συγκοπές, συντμήσεις, προσθήκες, διορθώσεις κ.ά., που 
μπορούν να θέσουν σε αμφιβολία όρους, τιμές ή την ταυτότητα των προμηθευτών. 
 
 β. Να αναγράφουν τις προσφερόμενες τιμές καθαρά, και ολογράφως 
και αριθμητικά. 
 
 γ. Να είναι σαφείς και πλήρεις. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
Χρόνος Ισχύος Προσφορών 

 
 1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές, από την 
επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών 
ήτοι ενός ημερολογιακού έτους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 97 παρ. 4 
του Ν.4412/2016.  
 
 2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω 
αναφερομένου επ’ουδενί δε θα λαμβάνεται υπόψη από την Αναθέτουσα Αρχή και θα  
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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ΑΡΘΡΟ 5ο 
Αντιπροσφορές 

 
 Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής 
τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
Προσόντα και Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

 
 Όσοι από τους δικαιούμενους συμμετοχής λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, 
πρέπει να προσκομίσουν, στο φάκελο “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ”, τα δικαιολογητικά και 
στοιχεία, για κάθε περίπτωση όπως αυτά αναγράφονται στο Παράρτημα «Γ». 
 
 

ΑΡΘΡΟ 7Ο  
Αποσφράγιση Προσφορών 

 
 1. Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της 
διαδικασίας απoσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται 
από την διακήρυξη. 
 
 2. Η αποσφράγιση των προσφορών (δικαιολογητικών-τεχνικών-οικονομικών) 
γίνεται δημόσια από την Επιτροπή  Παραλαβής και Αποσφράγισης των προσφορών 
την 30 Απριλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. Προσφορές που 
υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως 
εκπρόθεσμες. Οι δικαιούμενοι που παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης 
των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς 
επίσης και των τεχνικών στοιχείων των προσφορών που κατατέθηκαν. 
 
 3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 
 
 α. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και οι περιεχόμενοι  
φάκελοι «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», 
μονογράφονται από την επιτροπή η πρώτη και η τελευταία σελίδα της προσφοράς ή 
των τμημάτων αυτής. Ο φάκελος της «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» (όλα τα 
φύλλα που απαρτίζουν αυτά) μονογράφονται. Επισημαίνεται ότι στην οικονομική 
προσφορά υπογράφεται και ο σφραγισμένος  φάκελος στον οποίο περιέχεται.  
 
 β. Τα στάδια αξιολόγησης των προσφορών είναι τρία με τους 
συμμετέχοντες να προκρίνονται σε κάθε στάδιο της διαδικασίας ξεχωριστά. Αρχικά 
εξετάζονται οι φάκελοι με τα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». Στη συνέχεια και 
για όσους προκρίνονται εξετάζονται οι φάκελοι με τις «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ». 
Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο ανοίγονται οι φάκελοι «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ» μόνο για όσους έχουν προκριθεί σε αυτό το στάδιο, δηλαδή έχουν 
άρτιο υποβληθέντα φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών. 
Το τρίτο στάδιο μπορεί, με μέριμνα της Αναθέτουσας Αρχής, να διενεργηθεί την ίδια 
ημέρα ή και να αναβληθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, με απόφαση της επιτροπής 
διενέργειας του διαγωνισμού.  
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          γ.     Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν 
κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στην Υπηρεσία (Γραφείο Προμηθειών) και 
από εκεί σε κάθε απορριφθέντα συμμετέχοντα, εφόσον ζητηθεί.    
 
 

ΆΡΘΡΟ 8ο 
Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 

 
 1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 103 του 
Ν.4412/2016, ο οικονομικός φορέας στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 
εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του 
αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή 
αρχείου. pdf και σε φάκελο με  σήμανση  «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται κατωτέρω. Τα εν 
λόγω δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα, εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους και σε έντυπη μορφή στην 
Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. Ειδικότερα, υποβάλλονται: 
 
  α. Τα προβλεπόμενα -κατά περίπτωση και αναλόγως της νομικής 
μορφής του οικονομικού φορέα-  επικαιροποιημένα νομιμοποιητικά έγγραφα, από τα 
οποία θα προκύπτουν με σαφήνεια: 
 
   (1) Ότι το/τα φυσικό/ά πρόσωπο/α που υπογράφει/ουν το 
ΤΕΥΔ και τα λοιπά έγγραφα της υποβαλλόμενης προσφοράς, δεσμεύει/ουν με την 
υπογραφή του/τους τον οικονομικό φορέα στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού 
(λ.χ ΦΕΚ εκπροσώπησης, έτερο παραστατικό εκπροσώπησης, αντίστοιχη πράξη του 
Διοικητικού Συμβουλίου κλπ). 
 
   (2) Tο/τα φυσικό/ά πρόσωπο/α που φέρει/ουν την ιδιότητα 
του μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 
οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό και για το/τα οποίο/α απαιτείται η συν υποβολή αποσπάσματος ποινικού 
μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου, όπως αναλυτικά περιγράφεται σε παράγραφο β. 
(1) κατωτέρω (λ.χ ΦΕΚ που αφορούν τη διαχείριση, τα όργανα διοίκησης, 
συμφωνητικό σύστασης οικονομικού φορέα, κωδικοποιημένο καταστατικό, κλπ) 
   
β. Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, κατά 
περίπτωση. Αναλυτικότερα : 
 
   (1)  Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου 
τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ηλεκτρονικής έγγραφης ειδοποίησης 
ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν 
υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους :  
 
    (α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή 
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ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 
24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 
300 της 11.11.2008 σ.42),  
 
    (β) Δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της 
σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της 
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως 
ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,   
 
    (γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της 
σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το 
ν. 2803/2000 (Α' 48), 
 
    (δ) Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα 
με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 
της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για 
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 4 αυτής, 
 
    (ε) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο 
άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, 
σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),  
 
    (στ) Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας 
ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 
νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215). 
 
   (2) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά 
περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις 
του όσον αφορά την 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. 
 

(3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 
ηλεκτρονικής έγγραφης ειδοποίησης που να πιστοποιεί ότι ο οικονομικός φορέας δεν 
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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. 
 
   (4) Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού 
μητρώου, με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό 
επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι 
εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω 
ηλεκτρονικής έγγραφης ειδοποίησης. 
 

  (5) Για την απόδειξη της μη υπαγωγής σε κάποια από τις 
περιπτώσεις του άρθρου 73 του Ν.4412/16 (περίπτωση υποβολής προστίμου από το 
Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας) προσκόμιση προβλεπόμενης από την παράγραφο 2 
του άρθρου 80 του Ν. 4412/16 ένορκης βεβαίωσης. 
 

2. Επισημαίνονται τα ακόλουθα σχετικά με τα υποβαλλόμενα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης: 
 

α. Αναφορικά με τα δικαιολογητικά της παρ. 1.α.(1) του παρόντος 
άρθρου:  
 
  Λόγω πολυτυπίας στην νομική μορφή των οικονομικών φορέων και των 
διαφορετικών προβλεπόμενων κατά νόμο δικαιολογητικών απόδειξης των 
προαναφερθεισών ιδιοτήτων, πλημμέλειες και ελλείψεις κατά την υποβολή τους, δε 
συνιστούν αυτοτελή λόγο απόρριψης της προσφοράς του οικονομικού φορέα, 
καθόσον δίδεται προθεσμία στον οικονομικό φορέα για τη συμπλήρωση – υποβολή 
τους.  
   

β. Αναφορικά με τα δικαιολογητικά της παρ. 1.β.(1) του παρόντος 
άρθρου:  
 

(1) Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα 
εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
 
   (2) Η υποχρέωση προσκόμισης (άρθρο 73, παρ.1 του 
Ν.4412/16) του ποινικού μητρώου αφορά ιδίως :   
 
   (α) Τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε, Ε.Ε και Ι.Κ.Ε),  
 
    (β) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.).  
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   (3) Είναι δυνατή η προσκόμιση από τους συμμετέχοντες, 
ηλεκτρονικών αντιγράφων ποινικού μητρώου σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 
9441οικ/.7-4-15 Εγκύκλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η γνησιότητα των οποίων θα 
ελέγχεται δειγματοληπτικά από την Υπηρεσία. 
 

γ. Αναφορικά με τα δικαιολογητικά της παρ. 1.β.(2) του παρόντος:
  

   (1) Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας του 
οικονομικού φορέα θα αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση 
εργασίας στην επιχείρησή του (συμπεριλαμβανομένου του εργοδότη) και όχι μόνο 
τους εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Για τη διαπίστωση του 
οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε 
απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, προσκομίζεται υπεύθυνη 
δήλωση, του άρθρου 8 παράγ. 4 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, σε έντυπη 
μορφή, υπογεγραμμένη πρωτότυπα και με θεώρηση γνησίου υπογραφής, από τον 
οικονομικό φορέα,  με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους 
οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρησή του. Η δήλωση αυτή 
υποβάλλεται μαζί με τα λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου. 
 
   (2) Για τη διαπίστωση των οργανισμών κοινωνικής 
ασφάλισης στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας 
απασχολούμενοι στο συμμετέχον στο διαγωνισμό νομικό πρόσωπο, 
συμπεριλαμβανομένων των διοικούντων αυτό, προσκομίζεται πρωτότυπη υπεύθυνη 
δήλωση του άρθρου 8 παράγ. 4 του Ν.1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, του 
εκπροσωπούντος το νομικό πρόσωπο, σε έντυπη μορφή υπογεγραμμένη 
πρωτότυπα, και με θεώρηση γνησίου υπογραφής, με την οποία θα δηλώνονται οι 
ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στο 
νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των διοικούντων αυτό.  
 

δ. Αναφορικά με τα δικαιολογητικά των παρ. 1.β. (1), (2) και (3) του 
παρόντος άρθρου:  
 
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1.β.(1), (2) και (3) του παρόντος, 
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 του 
κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας. 
 
 3. Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση των απαιτήσεων της 
διακήρυξης, μερικής ή ελλιπούς υποβολής δικαιολογητικών του υπό φακέλου 
«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», η προσφορά απορρίπτεται από την Αναθέτουσα 
Αρχή, ως απαράδεκτη. 
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ΑΡΘΡΟ 9ο  
Προσφορά Ενώσεων Οικονομικών Φορέων – Κοινοπραξιών 

 
 1. Η ένωση οικονομικών φορέων ή η κοινοπραξία υποβάλλει κοινή 
προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους φορείς, που 
αποτελούν την ένωση ή την κοινοπραξία, είτε από εκπρόσωπό τους 
εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραίτητα πρέπει 
να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης 
ή της κοινοπραξίας. 
 
 2. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ή της 
κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της 
εκτέλεσης προμήθειας ειδών θέματος, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους 
εκτέλεσης της σύμβασης. 
 
 3. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή 
ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί, 
αντιστοίχως, στις υποχρεώσεις της ένωσης ή της κοινοπραξίας κατά τον χρόνο 
αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 
ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Εάν η 
παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της συμφωνίας-
πλαίσιο, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής 
με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης ή της 
κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η 
αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο  
Εγγυήσεις 

 
1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά 

πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των 
εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφραση. Για το εν λόγω μηχάνημα απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας 
τουλάχιστον (1) ενός έτους. 
 
 2. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο προμηθευτής-μειοδότης 
είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της 
συνολικής αξίας των ειδών χωρίς Φ.Π.Α. (Προσθήκη «1») και να την προσκομίσει 
μαζί με την υπογεγραμμένη από αυτούς σύμβαση.  
 
 3. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής 
εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή 
θα ισχύουν μέχρι επιστροφής τους στην Τράπεζα και θα επιστρέφεται  κατόπιν της 
οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του υλικού και αφού παρέλθει η 
χρονική περίοδος της εγγύησης καλής λειτουργίας του μηχανήματος. 
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ΑΡΘΡΟ 11ο  
Προσφερόμενες Τιμές  

 
 1. Με την προσφορά, η τιμή του προς προμήθεια μηχανήματος θα δίνεται 
ανά μονάδα, θα αναγράφεται δε ολογράφως και αριθμητικώς, ως εξής:  
 
 α. Τιμή μονάδος, συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων, 
ως και κάθε άλλη επιβάρυνση και κάθε είδους δαπάνη, εκτός από το ΦΠΑ, για 
παράδοση των ειδών ελευθέρων, μέχρι και εντός του χώρου που θα υποδειχθεί από 
τη Μονάδα επ’ ωφελεία της οποίας γίνεται ο διαγωνισμός.  
  
 β. Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής (σε περίπτωση που 
αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ ή τροποποιηθεί από το κράτος, αυτός θα διορθώνεται 
από την Υπηρεσία). 
 
 2. Οι προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ. Προσφορές που 
δεν δίνουν τις τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ προς ξένο νόμισμα, θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
 3. Η αναγραφή της τιμής σε ευρώ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και 
περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους 
υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα 
άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω 
εάν είναι μικρότερο του πέντε. 
 
 4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 
τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
 5. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. 
      
          6.  Στην οικονομική προσφορά, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η τιμή 
Παρατηρητηρίου Τιμών έκαστου υλικού και να επισυνάπτεται επί ποινή απορρίψεως 
αντίστοιχο δικαιολογητικό του Παρατηρητηρίου Τιμών (ή υπεύθυνη δήλωση μη 
ύπαρξης του υλικού στο Παρατηρητήριο τιμών). Σε περίπτωση που δεν υφίσταται 
τιμή Παρατηρητηρίου Τιμών πρέπει να συν υποβάλλεται σχετική βεβαίωση. 
 
 7. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αφορά περισσότερα είδη, η τιμή θα 
δίνεται υποχρεωτικά για κάθε είδος χωριστά. 
 
 8. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, 
θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης 
κατακύρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.4412/2016.  
 
 9. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες 
στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε 
προμηθευτές υποχρεούνται να  παρέχουν αυτά. 
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ΆΡΘΡΟ 12ο 
Πληρωμή – Κρατήσεις 

 
 1. Η πληρωμή θα γίνεται από το 401 ΓΣΝΑ και σε βάρος ιδίων πόρων με 
βάση τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 
 α. Πρωτότυπο Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής. 
 
 β. Πρωτόκολλο παραλαβής υλικού εις τριπλούν υπογεγραμμένο από 
την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, που θα ορισθεί από το Νοσοκομείο. 
 
 γ. Αποδεικτικό Φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ για 
είσπραξη χρημάτων από Φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης. 
 
 δ. Αποδεικτικό Ασφαλιστικής ενημερότητας του ΕΦΚΑ ή άλλου 
ασφαλιστικού Φορέα.  
 
 ε.     Αποδεικτικό γραμμάτιο ΑΔΔΥ, εκδιδόμενο από την Διαχείριση υλικού 
του Νοσοκομείου, που να πιστοποιεί την εισαγωγή του μηχανήματος σε αυτό. 
 
                στ. Βεβαίωση μη εκχώρησης τιμολογίου προς τρίτους, στην περίπτωση 
που η πράξη εξόφλησης του τιμολογίου διενεργείται 30 ημέρες μετά την 
ημερολογιακή έκδοση του τιμολογίου. 
  
 2. Οι προμηθευτές επιβαρύνονται με κρατήσεις 14,23068%, οι οποίες 
αναλύονται όπως παρακάτω: 
 
 α. 4% υπέρ ΜΤΣ 
 
 β. 8% υπέρ ΕΚΟΕΜΣ 
 
 γ. 2% υπέρ ΒΑΜ 
 
 δ. 0,0839% υπέρ Χαρτόσημο (ΜΤΣ/ΑΕΠΠ/ΕΑΑΔΗΣΥ) 
 
 ε. 0,01678% υπέρ ΟΓΑ/χαρτόσημο (ΜΤΣ/ΑΕΠΠ/ΕΑΑΔΗΣΥ) 
 
       στ.    0,06% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

 
 ζ. 0,07% υπέρ Α.Ε.Π.Π. 
 

3. Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 
2198/94 στο ποσό που προκύπτει από την καθαρή αξία αφαιρουμένων των 
κρατήσεων. Ο παρακρατηθέν Φόρος Εισοδήματος επιστρέφεται στον δικαιούχο με 
την Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος. 
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ΆΡΘΡΟ 13ο  
Επανάληψη Διαγωνισμού 

 
 Σε περίπτωση κατά την οποία τα αποτελέσματα του διαγωνισμού κριθούν 
ασύμφορα για το Δημόσιο, ο διαγωνισμός μπορεί να ματαιωθεί ή να επαναληφθεί με 
νέες έγγραφες προσφορές, μετά από νεώτερη πρόσκληση, της Αναθέτουσας Αρχής 
σε αυτούς που συμμετείχαν στον προηγούμενο διαγωνισμό, άνευ πρότερης 
δημοσίευσης σύμφωνα με τον Ν.4412/16.   

 
 

ΆΡΘΡΟ 14Ο  
Χρόνος - Τόπος Παράδοσης 

 
 1. Η Υπηρεσία (401 ΓΣΝΑ) επιθυμεί το μηχάνημα να παραδοθεί το 
συντομότερο δυνατό από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (με καταληκτικό 
χρονικό εύρος εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες). Ως τόπος παράδοσής του ορίζεται 
η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (Γ.Δ.Ε.Υ) του 401 ΓΣΝΑ. Η 
παράδοση θα πραγματοποιείται με μεταφορικά μέσα και δαπάνη του προμηθευτή και 
η συσκευή – μηχάνημα θα παραλειφθεί από την ορισθείσα για το σκοπό εκάστοτε 
επιτροπή. 
 
 2. Ο έλεγχος της ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής θα γίνεται σύμφωνα με 
το άρθρο 208 του Ν.4412/2016 και με την τεχνική περιγραφή ή τεχνικά 
χαρακτηριστικά (κατά περίπτωση) της Υπηρεσίας από την επιτροπή παραλαβών, με 
σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, παρουσία του 
προμηθευτή. Η επιτροπή παραλαβής είναι δυνατόν να ενισχυθεί με 
πραγματογνώμονα από τον αρμόδιο Φορέα. 
 

3. Ο έλεγχος παραλαβής θα γίνει, μετά την εγκατάσταση του υπό 
προμήθεια μηχανήματος, σε πλήρη λειτουργία ενώπιον  επιτροπής, η οποία θα 
προβεί εκτός των άλλων και στους παρακάτω ελέγχους: 

 α.     Λειτουργικός Έλεγχος 

Κατά το λειτουργικό έλεγχο το υπό προμήθεια μηχάνημα θα υποστεί δοκιμή 
σε εργασία ρουτίνας για τουλάχιστον (5) εργάσιμες ημέρες. Μετά από αυτόν και 
εφόσον δεν παρατηρηθούν βλάβες ή αστοχίες και με την  προϋπόθεση ότι οι 
υπόλοιποι έλεγχοι δεν παρουσιάσουν προβλήματα θα πραγματοποιηθεί η παραλαβή 
με τη σύνταξη του αντίστοιχου πρωτοκόλλου παραλαβής. Σε περίπτωση βλάβης, η 
εργασία ρουτίνας θα συνεχισθεί εκ νέου μετά την αποκατάσταση της για τουλάχιστον 
(5) εργάσιμες ημέρες σε εργασία ρουτίνας. Ο λειτουργικός έλεγχος να 
πραγματοποιηθεί παρουσία του προμηθευτή, και με δική του ευθύνη. 

 β.  Λοιποί Έλεγχοι 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει μέσω της επιτροπής παραλαβής 
οποιονδήποτε επιπλέον έλεγχο που κρίνεται σκόπιμος και απαραίτητος με έξοδα του 
προμηθευτή χωρίς να δεσμεύεται από το χρόνο ελέγχου. 
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ΑΡΘΡΟ 15ο 
Ενστάσεις – Προσφυγές 

  
        Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία 
που προβλέπεται από το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 
 
 

Άρθρο 16ο 
Κήρυξη Προμηθευτή ως Εκπτώτου – Κυρώσεις – Εξαιρέσεις 

 
 1. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν προσέλθει στην προθεσμία που 
του ορίστηκε, να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν.4412/2016. 
 
 2. Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 
από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν 
φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, ή δεν επισκεύασε ή 
συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης, που του 
δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016. 
 
 3. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, 
ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
203 του Ν.4412/2016. 
  
 4. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή 
ανάθεση ή την σύμβαση, όταν: 
 
 α. Η σύμβαση δεν υπογράφτηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή 
παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Δημοσίου. 
 
 β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 17ο 
Κρίσεις Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού 

 
 Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η χαμηλότερη τιμή κατ’ είδος, σύμφωνα με το 
άρθρο 86 του  Ν.4412/2016. 

 
 

ΆΡΘΡΟ 18Ο 
Λοιποί Όροι 

 
 1. Όπου από τους όρους του διαγωνισμού απαιτείται η κατάθεση 
πιστοποιητικού, βεβαίωσης ή άλλου εγγράφου, αυτά κατατίθενται είτε ως πρωτότυπα 
ή ως επικυρωμένα αντίγραφα. Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 11 του Ν. 
2690/1999, επικύρωση αντιγράφου από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο 
της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο, μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε διοικητική 
αρχή, δικηγόρο ή συμβολαιογράφο. Δεν απαιτείται επικύρωση αντιγράφου ή 
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φωτοαντιγράφου, αν τούτο συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση, στο προβλεπόμενο 
από τις σχετικές διατάξεις έντυπο, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων. 
 
 2. Ομοίως, τα κατατιθέμενα Prospectus, όταν αυτά ζητούνται από την τεχνική 
περιγραφή ή προδιαγραφή (κατά περίπτωση) της διακήρυξης, θα πρέπει να είναι τα 
πρωτότυπα του κατασκευαστικού οίκου. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει τα 
κατατιθέμενα Prospectus να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση νομίμως 
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του προσφέροντος, στην οποία θα 
δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία του 
Prospectus του κατασκευαστικού οίκου. 
 
 3. Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα 
απορρίπτονται. 
 
 4. Επισημαίνεται ότι, όλα τα φύλλα των εγγράφων στοιχείων των 
οικονομικών και τεχνικών προσφορών, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών 
φυλλαδίων (PROSPECTUS, φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κ.λ.π) θα φέρουν 
υποχρεωτικά συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη 
αναζήτηση των στοιχείων αυτών, οι προσφορές (οικονομικές-τεχνικές), να 
συνοδεύονται από ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε 
εγγράφου, με την αντίστοιχη αρίθμηση που φέρει κατά τα ανωτέρω (πχ οικονομική 
προσφορά: φύλλα 1-4, εγγυητική επιστολή: φύλλο 5 κ.ο.κ). 
 
 5. Οι προμηθευτές, εφόσον επιθυμούν εκχώρηση των δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεών τους σε τράπεζα, υποχρεούνται να το γνωστοποιούν στην Υπηρεσία 
με την υποβολή της οικονομικής προσφοράς τους. Προ της υπογραφής της 
σύμβασης οι προμηθευτές θα προσκομίζουν στην Υπηρεσία το σχέδιο της σύμβασης 
εκχώρησης, προκειμένου να ελέγχεται από την Υπηρεσία. Το επίσημο πλέον κείμενο 
θα αναγράφεται στο κείμενο της σύμβασης και θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
αυτής. 
 
 6. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016. 
 
 
 
      Ταξχος   Σάββας Μανουσαρίδης 
   Ακριβές Αντίγραφο     ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 
 
Αλχιας (ΥΓ) Ιατρού Νίκος 
Βοηθός Γρ. Προμηθειών 
 
  
 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ  
 «1» Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ 401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  8/2019 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 17    Απρ 19              

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
 Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 
 Κατάστημα                …………………………. 
 (Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )       Ημερομηνία έκδοσης   ……………… 
       ΕΥΡΩ. …………………… 
 Προς: 
 401 ΓΣΝΑ 
 (Οδός-Αριθμός-Τηλ) 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ……….. 
 
 -  Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας 
εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος 
της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   …………………(και 
ολογράφως) …………..……….. …….  στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή 
μας, υπέρ  της εταιρείας 
………………………………………..Δ/νση…………………………………………………
……….για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με 
αριθμό………….σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια 
……………………………………(αρ. διακήρυξης……/….) 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 διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη 
δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και 
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από 
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 -  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 
 -  Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι 
την επιστροφή της σ’ εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας 
καμιά ισχύ. 

- Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν 
δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν 
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο 
Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
                             

         Ανχης (Ο) Γεώργιος Αλεξούδης 
   Ακριβές Αντίγραφο                   ΔΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
Αλχιας (ΥΓ) Ιατρού Νίκος 
Βοηθός Γρ. Προμηθειών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B» ΣΤΗ  401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ      8/2019  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
   17    Απρ 19              
   
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΝΕΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ» 
 
 
 

 1. Η σύμβαση που θα προκύψει από τον διαγωνισμό μετά από κατακύρωση 
στον αντίστοιχο μειοδότη, θα έχει ισχύ για το χρονικό διάστημα που ορίζεται. 
 
 2. Τα Λειτουργικά - Φυσικά Χαρακτηριστικά, και οι ιδιότητες που 
αναγράφονται αναλυτικά δίπλα από την προδιαγραφή του Παραρτήματος «Δ» της 
παρούσας, θα πρέπει να καλύπτονται από τις προϋποθέσεις του  πιστοποιητικού 
σήμανσης (CE). 
 

 3. Κάθε προμηθευτής  να καταθέσει τα παρακάτω  μαζί με την προσφορά 
του: 
 

α.  Πλήρη περιγραφή του προς προμήθεια μηχανήματος μαζί με πλήρη 
τεχνικά χαρακτηριστικά, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που προσδιορίζει 
ακριβώς το είδος και τον τρόπο λειτουργίας, που θα αναγράφεται στην ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

 
β. Πρωτότυπο διαφημιστικό βιβλιάριο ή φυλλάδιο της εταιρείας 

(PROSPECTUS), για το συγκεκριμένο μηχάνημα μαζί με τα απαραίτητα 
παρελκόμενα και συστήματα που το συνοδεύουν απαραίτητα, που να περιέχει τα 
γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά τους. Επίσης και τα πιστοποιητικά στα οποία θα 
βεβαιώνονται απαραίτητα ότι το εργοστάσιο κατασκευής του προς προμήθεια υλικού 
είναι πιστοποιημένο κατά ISO, ο φορέας που πραγματοποίησε την πιστοποίηση, η 
χρονολογία πιστοποίησης του εργοστασίου, ο χρόνος λήξης της πιστοποίησης, ο 
αριθμός πιστοποίησης, το ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου του φορέα που 
πραγματοποίησε την πιστοποίηση του εργοστασίου (διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου 
και FAX), και η χρονολογία που έχει κατασκευαστεί το προσφερόμενο υλικό. 
 

γ.  Έγγραφη δήλωση του προμηθευτή ή του κατασκευαστή ή του 
νόμιμου εκπροσώπου αυτού, στην οποία να δηλώνεται: 
 
  (1)   Ο παρεχόμενος χρόνος εγγύησης, ο οποίος πρέπει να είναι 
ένα (1) έτος κατ’ ελάχιστο  και ότι κατά την παράδοση του υπό προμήθεια 
μηχανήματος θα παραδίδεται πρωτότυπη εγγύηση του εργοστασίου κατασκευής και 
όχι φωτοαντίγραφο. Στην ετήσια εγγύηση συμπεριλαμβάνεται και η τεχνική 
υποστήριξη καθώς και τα ανταλλακτικά που δύναται να απαιτηθούν.  
 
  (2)  Ότι υπάρχει δυνατότητα υποστηρίξεως του προς προμήθεια 
μηχανήματος με ανταλλακτικά και αναλώσιμα για δέκα (10) τουλάχιστον χρόνια, 
καθώς επίσης ότι υπάρχει η δυνατότητα (να αναφέρεται χρονικό διάστημα) για 
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επισκευές- συντήρηση, αναβάθμιση, βαθμονόμηση, σχετική τεχνική πληροφόρηση 
κ.λ.π. 

 
    (3) Το ετήσιο κόστος SERVICE (προληπτικής συντήρησης και 
επισκευών) του είδους  και των επί μέρους συστημάτων του, εφόσον απαιτείται μετά 
το πέρας της εγγύησης καλής λειτουργίας, καθώς και ο τρόπος (τύπος) 
αναπροσαρμογής των τιμών αυτών (για όσα χρόνια δήλωσε ότι θα παρέχει 
υποστήριξη σε ανταλλακτικά και πλήρη συντήρηση και επισκευή) για: 
 

 (α) Επισκευή – συντήρηση (SERVICE) χωρίς 
ανταλλακτικά. 

   
    (β)  Επισκευή – συντήρηση (SERVICE) με 

ανταλλακτικά σε βάρος του προμηθευτή. 
 

    (4)  Ότι κατά την παράδοση θα συνοδεύουν την αναβάθμιση τα τεχνικά 
εγχειρίδια λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής μαζί με όλα τα απαραίτητα 
σχεδιαγράμματα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, ώστε να είναι δυνατή η 
συντήρησή του, καθώς και κατάλογοι ανταλλακτικών και αναλωσίμων (εφόσον 
απαιτούνται και δηλώθηκαν στην προσφορά).  
 

  (5)  Συνημμένα να υποβάλλεται σχετικό έγγραφο του κατασκευαστικού 
οίκου στο οποίο να δηλώνεται, ο υπεύθυνος για την τεχνική υποστήριξη του υπό 
προμήθεια υλικού στην Ελλάδα και  το χρονικό διάστημα για το οποίο θα είναι 
υπεύθυνος. 

 
                        (6) Χρονοδιάγραμμα προληπτικής συντήρησης, σύμφωνα με τον  
κατασκευαστή για όσα χρόνια δήλωσε ότι θα παρέχει υποστήριξη σε ανταλλακτικά 
και αναλώσιμα με περιγραφή της απαιτούμενης εργασίας και των 
χρησιμοποιουμένων ανταλλακτικών.  
 

  (7)   Έγγραφη δήλωση ότι ο προμηθευτής αναλαμβάνει (χωρίς καμία 
οικονομική  επιβάρυνση της Υπηρεσίας) την εκπαίδευση κατάλληλου τεχνικού και 
επιστημονικού    προσωπικού, στη λειτουργία, στις επισκευές, στη συντήρηση, στον 
έλεγχο και στα προστατευτικά μέτρα ασφαλείας του προσωπικού για το προς 
προμήθεια μηχανήματος (αναφέρατε αναλυτικά εργάσιμες ημέρες διάθεσης του 
τεχνικού προσωπικού). 
 

  (8) Έγγραφη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ο χρόνος 
προσκομίσεως και παράδοσης (σε ημερολογιακές ημέρες ) του εν λόγω 
μηχανήματος σε λειτουργία στον τόπο που θα υποδείξει η Υπηρεσία καθώς και το ότι 
η μεταφορά, παράδοση και εγκατάσταση του υπό προμήθεια μηχανήματος θα 
πραγματοποιηθεί με δαπάνη του προμηθευτή (εργασίες κατασκευής, υποδομής και 
προμήθεια υλικών για την πλήρη εγκατάσταση πραγματοποιείται με μέριμνα του 
προμηθευτή). Σε περίπτωση παραβιάσεως του χρόνου παράδοσης θα ισχύουν 
κυρώσεις που περιγράφονται παραπάνω. 
 

  (9)  Πρωτότυπο διαφημιστικό βιβλιάριο ή φυλλάδιο του προς προμήθεια 
μηχανήματος (PROSPECTUS) και για τα επί μέρους προσφερόμενα συστήματα που 
να περιέχει τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά τους. 
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  (10) Πλήρη κατάλογο (αν είναι δυνατόν εικονογραφημένο) στον οποίο 

θα φαίνεται ο αριθμός ονομαστικού (αν υπάρχει), ο αριθμός κατασκευαστή, η 
ονομασία του στην ελληνική γλώσσα, η τιμή μονάδας καθώς και ο τρόπος 
αναπροσαρμογής αυτής, για τα χρόνια που δηλώθηκε στην προσφορά ότι υπάρχει 
δυνατότητα υποστήριξης, για: 

 
(α) Τα αναλώσιμα υλικά  που απαιτούνται (εφόσον απαιτούνται) 

για την εξασφάλιση της λειτουργίας του υπό προμήθεια είδους ,ώστε να 
επιτυγχάνεται ο σκοπός για τον οποίο προορίζεται. Σε περίπτωση που δεν 
απαιτούνται να αναγράφεται στο φύλλο συμμόρφωσης. 

 
(β) Τα ανταλλακτικά που απαιτούνται (εφόσον απαιτούνται) για 

την εξασφάλιση της συντήρησης του. Σε περίπτωση που δεν απαιτείται, να 
αναγράφεται στο φύλλο συμμόρφωσης. 
 

  (11)  Πλήρη κατάλογο (αν είναι δυνατόν εικονογραφημένο) με τα τυχόν 
επιπλέον εξαρτήματα, συσκευές και ειδικά εργαλεία, εφόσον υπάρχουν και 
απαιτούνται τα οποία: 

 
(α) Θα συνοδεύουν το εν λόγω μηχάνημα και θα 

συμπεριλαμβάνονται στην προσφερόμενη τιμή (εκτός αυτών που καθορίζονται 
αναλυτικά στην παρούσα περιγραφή σε διαφορετικές παραγράφους) και θα 
αναφέρονται στον κατάλογο κατά αριθμό ονομαστικού (αν υπάρχει), αριθμό 
κατασκευαστή, ονομασία τους στην ελληνική γλώσσα, την εργασία την οποία 
εκτελούν και την τιμή μονάδας (μόνο στη οικονομική προσφορά. Σε περίπτωση που 
δεν απαιτούνται, να αναγράφεται στο φύλλο συμμόρφωσης. 

 
(β)   Θα μπορούν να προσαρμοστούν στο προσφερόμενο είδος 

για εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών ή θα θεωρούνται παρελκόμενα και θα 
αναφέρονται στον κατάλογο κατά αριθμό ονομαστικού (αν υπάρχει), αριθμό 
κατασκευαστή, ονομασία τους στην ελληνική γλώσσα καθώς και την τιμή μονάδας. 
Σε περίπτωση που δεν απαιτούνται, να αναγράφεται στο φύλλο συμμόρφωσης. 
 
    (12)  Σύντομο ιστορικό του προμηθευτή και του κατασκευαστή (αν 
αυτός είναι άλλος), καθώς και κατάλογο πελατών (Ένοπλες Δυνάμεις, Οργανισμοί, 
Εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό) με πλήρη στοιχεία (διευθύνσεις, τηλέφωνα 
κ.λ.π.) που έχουν αγοράσει από τον εν λόγω προμηθευτή ή κατασκευαστικό οίκο 
παρόμοια είδη. 
 
    4. Βάσει των παραπάνω στοιχείων που θα υποβληθούν και της παρούσας 
περιγραφής, η αρμόδια επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης θα προβεί στην αξιολόγηση 
των προσφορών. 
 
   5. Η επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης μπορεί κατά την κρίση της να ζητήσει 
από κάθε συμμετέχοντα προμηθευτή έγγραφες διευκρινίσεις επί των 
αναγραφόμενων στην προσφορά του, καθώς και οποιοδήποτε συμπληρωματικό 
στοιχείο για την εξακρίβωση των τεχνικών χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων του 
υπό προμήθεια είδους ή ακόμα, αν είναι δυνατό και την επίδειξή του σε λειτουργία, 
χωρίς καμία απαίτηση του προμηθευτή. 
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    6. Κατά την παράδοση του εν λόγω είδους ο προμηθευτής είναι 
υποχρεωμένος να παραδώσει τα παρακάτω: 
 

   α.   Δύο (2) τεχνικά εγχειρίδια στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. 
 

β.   Δύο (2) πλήρεις σειρές τεχνικών εγχειριδίων λειτουργίας, συντήρησης 
και επισκευής του προσφερόμενου μηχανήματος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, 
καθώς και αντίστοιχων εγχειριδίων για τα περιφερειακά συγκροτήματα ή υπό 
συγκροτήματα (ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά, καθώς και του Η/Υ) που τυχόν υπάρχουν. 
 

γ.  Δύο (2) πλήρεις καταλόγους αναλώσιμων υλικών (αν απαιτούνται και 
έχουν δηλωθεί στην προσφορά) κατά αριθμό ονομαστικού (αν υπάρχουν), αριθμό 
κατασκευαστή, ονομασία του  αναλώσιμου υλικού  στην ελληνική γλώσσα, τιμή 
μονάδας καθώς και ο τρόπος αναπροσαρμογής αυτής, για τα χρόνια που δηλώθηκε 
στην προσφορά ότι υπάρχει δυνατότητα υποστήριξης. 
 

δ.  Δύο (2) πλήρεις καταλόγους ανταλλακτικών (αν απαιτούνται και έχουν 
δηλωθεί στην προσφορά) για τη συντήρηση στην ελληνική γλώσσα, στους οποίους 
θα φαίνεται ο αριθμός ονομαστικού (αν υπάρχει) , ο αριθμός κατασκευαστή, η 
ονομασία των υλικών - ανταλλακτικών, καθώς και η τιμή μονάδας καθώς και ο 
τρόπος αναπροσαρμογής αυτής, για τα χρόνια που δηλώθηκε στην προσφορά ότι 
υπάρχει δυνατότητα υποστήριξης. 
 

ε.  Όλα τα εργαλεία και παρελκόμενα που είναι ουσιώδη και απαραίτητα 
για την καλή λειτουργία του προσφερόμενου μηχανήματος (αν απαιτούνται), τη 
χρήση και τη συντήρησή τους (θα συμπεριλαμβάνονται στις προσφερθείσες τιμές) 
και έχουν δηλωθεί στην προσφορά, καθώς και εκείνα που καθορίζονται στην 
παρούσα τεχνική περιγραφή. 
 
                   στ. Μηχανολογικά ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά σχέδια για το 
προσφερόμενο μηχάνημα, (αν απαιτούνται),  τα οποία θα επεκτείνονται σε όλα τα 
συγκροτήματα ή υπό συγκροτήματά του. Τα παραπάνω σχέδια να είναι εις διπλούν 
και να έχουν τέτοιες λεπτομέρειες, ώστε να είναι εύκολη η συντήρησή του. 
 
 ζ.    Πρωτότυπη Έγγραφη εγγύηση καλής λειτουργίας για τα χρόνια που 
έχουν δηλωθεί στην προσφορά και στην οποία θα φαίνεται και ο συγκεκριμένος 
εργοστασιακός αριθμός (SERIALNUMBER). Σε περίπτωση που κάποιο εξάρτημα ή 
σύστημά του εξαιρείται της χρονικής εγγυήσεως, αυτό να αναφέρεται ρητά και να 
προσδιορίζεται από τον προμηθευτή ο τρόπος εγγυήσεώς του. 
 
 η.  Έγγραφη εγγύηση παροχής ανταλλακτικών και αναλωσίμων (αν 
απαιτούνται), για τα χρόνια που έχουν δηλωθεί στην προσφορά. 
 
  θ.   Για τον Η/Υ, εκτός από τα παραπάνω, πρέπει να κατατεθούν όλα τα 
εγχειρίδια που χρησιμοποιεί το σύστημα με τις αντίστοιχες δισκέτες ή CD 
εγκατάστασης  πρωτότυπα (ORIGINAL) σε τόση ποσότητα, όσα είναι και τα 
παραλαμβανόμενα μηχανήματα. 
 
   ι.  Πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου του εργοστασίου κατασκευής. 
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                 ια. Τα τεχνικά εγχειρίδια, οι κατάλογοι αναλώσιμων υλικών-
ανταλλακτικών, τα εργαλεία-παρελκόμενα, τα αναλώσιμα υλικά-ανταλλακτικά, τα 
εγχειρίδια και οι δισκέτες εγκατάστασης που καθορίζονται στις παραγράφους να 
παραδίδονται από τον προμηθευτή στην ενδιαφερόμενη Μονάδα επ’ ωφελεία της 
οποίας γίνεται ο διαγωνισμός, μέσω της επιτροπής παραλαβής, ενώ τα έγγραφα που 
καθορίζονται στις παραγράφους και αφορούν την εγγύηση καλής λειτουργίας και 
παροχή ανταλλακτικών, τα μηχανολογικά, ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά σχέδια και το 
πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου να παραδίδονται πάλι μέσω της επιτροπής 
παραλαβής, στην ίδια Μονάδα, εντός ντοσιέ και συγκεκριμένα στο τμήμα εκείνο που 
θα γίνει η εγκατάσταση του μηχανήματος. 
 
 7. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος στην προσφορά του να επισυνάψει 
συμπληρωμένο το ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ. Αυτό είναι φύλλο συσχέτισης της 
προσφοράς του προμηθευτή με τις απαιτήσεις της περιγραφής της Υπηρεσίας, όπου 
αναγράφεται αν το προσφερόμενο υλικό είναι σύμφωνο με την Τεχνική Περιγραφή. 
Σε περίπτωση μη συμφωνίας θα αναφέρονται αναλυτικά όλες οι αποκλίσεις (είτε 
αυτές αποτελούν πλεονέκτημα είτε μειονέκτημα) του προσφερόμενου υλικού σε 
σύγκριση με τα στοιχεία της περιγραφής. Ακόμη πρέπει στις απαντήσεις να γίνεται 
παραπομπή στα τεχνικά εγχειρίδια ή "PROSPECTUS" του υπό προμήθεια είδους, τα 
οποία πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύουν την προσφορά, ώστε να πιστοποιείται η 
ακρίβειά τους. Επισημαίνεται η ορθή και σύμφωνα με τα παραπάνω σύνταξη του 
"Φύλλου Συμμόρφωσης", ώστε αυτό να αποτελεί ξεχωριστό κομμάτι της 
προσφοράς για τη διευκόλυνση του έργου της Επιτροπής Αξιολόγησης.  Σε 
περίπτωση που ο προσφερόμενος χώρος δεν επαρκεί, ο προμηθευτής μπορεί να 
επισυνάπτει ιδιαίτερο φύλλο όπου θα συμπληρώνει τις απαντήσεις του, κάνοντας 
αντίστοιχες παραπομπές. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΑ 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ. 
 
 8. Πιστοποίηση Συστημάτων Ποιότητας που πρέπει να υποβληθούν με την 
προσφορά: 
  
 α.  Πιστοποιητικά του κατασκευαστικού οίκου σύμφωνα με τα Πρότυπα 
ΕΝ ISO 9001 «Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας – Απαιτήσεις» και EN ISO 
13485 «Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για Ιατρό τεχνολογικά Προϊόντα». 
 
 β. Πιστοποιητικά της προμηθεύτριας εταιρείας σύμφωνα με τα Πρότυπα 
ΕΝ ISO 9001 «Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας – Απαιτήσεις» και EN ISO 
13485 «Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για Ιατρό τεχνολογικά Προϊόντα», για 
εμπορία εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη. 
   
 γ. Πιστοποιητικό ένταξης της προμηθεύτριας εταιρείας σε πρόγραμμα 
εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
(ΑΗΗΕ) σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Η.Π 23615/651/Ε.103/20014 (ΦΕΚ 
1184/Β΄/09.05.14). 
 
 δ.  Βεβαίωση από κοινοποιημένο οργανισμό ότι ο αντιπρόσωπος του 
κατασκευαστή στην Ελλάδα καθώς και η προμηθεύτρια εταιρεία εφαρμόζουν 
σύστημα αρχών και κατευθυντήριων γραμμών ορθής πρακτικής διανομής ιατρό 
τεχνολογικών προϊόντων [ΔΥ8δ/Γ.Π οικ/1348 (ΦΕΚ32/Β΄/16.01.2004)]. 
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 ε.  Πιστοποιητικό σήμανσης (CE) σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ, 
όπως αυτή έχει ενσωματωθεί από την Ελληνική νομοθεσία [ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 
(ΦΕΚ2198/Β΄/02.10.2009)]. 

  
                στ.  Πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τα εναρμονισμένα πρότυπα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης: IEC 60601-1 και IEC 60529 - ΙP4x. 

 
 9. Πέραν των αναφερομένων στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους ισχύουν οι 
διατάξεις του  Ν. 4412/2016 καθώς και όλοι οι όροι του Παραρτήματος «Δ». 
 
 
  
      Ταξχος   Σάββας Μανουσαρίδης 
   Ακριβές Αντίγραφο     ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 
 
Αλχιας (ΥΓ) Ιατρού Νίκος 
Βοηθός Γρ. Προμηθειών 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19PROC004828566 2019-04-19



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ     401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ      8/2019     ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
17     Απρ 19 

 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 
 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1  

και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι 
δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας 
σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής 
(αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονομασία: [ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/401 ΓΣΝΑ] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 
1/ΑΘΗΝΑ/11525] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Μ.Υ. Απόστολος Κωστόπουλος] 
- Τηλέφωνο: [2107494063-4546] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [401.grafeio.promithion@gmail.com] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [-] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 
σχετικού CPV): [Προμήθεια ενός (1) νέου Υπέρηχο τομογράφου  
Καρδιολογικής Κλινικής] 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [-] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Προμήθεια ΜΗ 
Υγειονομικού Υλικού] 
 
 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 : 
Τηλέφωνο: 
Ηλεκτρονικό. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 
μικρή ή μεσαία επιχείρηση3; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας 
κατά αποκλειστικότητα, του άρθρου 
20: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, 
«κοινωνική επιχείρηση»4 ή προβλέπει 
την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο 
προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο 
ποσοστό των εργαζομένων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε 
ποια κατηγορία ή κατηγορίες 
εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν 
οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 
οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β 
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και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το 
μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε 
περίπτωση συμπληρώστε και 
υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του 
καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή 
πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα 
οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την 
κατάταξη στον επίσημο κατάλογο5: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο 
μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά 
περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό 
απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή 
στα έγγραφα της σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε 
θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική 
βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης από κοινού με άλλους6; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για 

 
α) [……] 
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συγκεκριμένα καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους 
οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν 
από κοινού στη διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή 
κοινοπραξίας. 

 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του 
τμήματος  ή των τμημάτων για τα οποία 
ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να 
υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού 
φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των 
προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό 
φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και 
τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλεκτρονικό. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή 
στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση 
(τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό 
…): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων 
ΦΟΡΕΩΝ7  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα 
κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο 
μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και 
κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V 
κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το 
μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και 
υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι 
τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα 
είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για 
δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα 
έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που 
απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς 
φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν 
στηρίζεται ο οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες 
απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της 
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το 
ποσοστό της σύμβασης που θα 
αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  

προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που 

υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, 

παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β 

του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες8 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση9· 

2. δωροδοκία10,11· 

3. απάτη12· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες13· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση 

της τρομοκρατίας14· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων15. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος του οικονομικού 
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου16 
το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου 
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται 
ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική 
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν 
από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να 
ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]17 

Εάν ναι, αναφέρετε18: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  

                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19PROC004828566 2019-04-19



απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από 
τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή 
τους λόγους της καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει 
καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]19 

Σε περίπτωση καταδικαστικής 
απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει 
λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 
σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)

20; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν21: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει 
εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του 
όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης22, 
στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία 
είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 
απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη 
και δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης 
ή έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής 
απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας 
σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 
οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων 
ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους ;23 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά 
την καταβολή των φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): 24 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση 
συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει 
του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του 
στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου25; 

[] Ναι [] Όχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει 
λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού 
του λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
μέτρα που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσεις26 : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους 
οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, 
θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 
σχετικά με τη  συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό 
αυτές  τις περιστάσεις27  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): [……][……][……] 
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Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα28; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
μέτρα που λήφθηκαν:  
[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 
φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
μέτρα που λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων29, 
λόγω της συμμετοχής του στη 
διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο 
τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία 
της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης30; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 
πλημμέλεια31 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 

[] Ναι [] Όχι 
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της προηγούμενης σύμβασης , 
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 
κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

 
[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
μέτρα που λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν 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, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή 
του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης 
ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών 
εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες 
συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 
3310/200532: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 
του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): [……][……][……] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
μέτρα που λήφθηκαν:  
[……] 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος 
και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν : 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν. 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά 
έγγραφα                                                                               [Ημερομηνία-Υπογραφή] 
  
 
      Ταξχος   Σάββας Μανουσαρίδης 
   Ακριβές Αντίγραφο     ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 
 
Αλχιας (ΥΓ) Ιατρού Νίκος 
Βοηθός Γρ. Προμηθειών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ»  ΣΤΗ     401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ       8/2019     ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
17   Απρ 19 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 Ο ζητούμενος έγχρωμος υπερηχοκαρδιογράφος να είναι  με ποινή αποκλεισμού  

το τεχνολογικά κορυφαίο σύστημα της κάθε εταιρίας  διεθνώς, θα πρέπει 

να ανήκει στην πιο σύγχρονη εμπορική σειρά του κατασκευαστικού οίκου με τη 

πιο σύγχρονη αναβάθμιση σε hardware (όπως επεξεργαστή, οθόνη κλπ) και 

software, ώστε αυτό να καλύπτει με κλινικά αποδεδειγμένο τρόπο τις τεχνικές 

προδιαγραφές της τρισδιάστατης διαθωρακικής και τρισδιάστατης 

διοισοφάγειας υπερηχοκαρδιογραφίας πραγματικού χρόνου.  

 Να είναι μικρού όγκου και βάρους  για εύκολη μετακίνηση στους χώρους του 

Νοσοκομείου.  

 Όλα τα παραπάνω να βεβαιώνονται από επίσημες βεβαιώσεις του 

κατασκευαστικού οίκου και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία να 

αναφέρεται το έτος κυκλοφορίας της βασικής πλατφόρμας του μοντέλου όπως 

αυτή εμφανίζεται εξωτερικά, καθώς και το όνομα της τελευταίας εσωτερικής 

αναβάθμισης  αυτού σε hardware και software. Το σύστημα πρέπει να είναι 

καινούργιο και αμεταχείριστο, όχι ανακατασκευασμένο και όχι σύστημα προς 

επίδειξη (demo). 

 Να προσκομιστούν αναλυτικές προσφορές (σε πλήρη αντιστοιχία και προς 

απάντηση κάθε παραγράφου) για τα ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ (παράγραφος Α), τους 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥΣ ΗΧΟΒΟΛΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ  (παράγραφος Β1)  και τις 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ (παράγραφος 

Β2). Εγγύηση  1 έτους  καλής λειτουργίας και τεχνικής υποστήριξης 

συμπεριλαμβανομένων και των ανταλλακτικών.   

 Να παραδοθεί εντός 60 ημερών από την ολοκλήρωση του διαγωνισμού. 

 

Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ  

Α.1. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΔΕΣΜΗΣ 

 Ψηφιακός Διαμορφωτής Δέσμης (Digital beam former) τουλάχιστον 800.000 

καναλιών επεξεργασίας. (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

Α.2.  Μονάδα ΗΚΓραφήματος συγχρονισμένου με όλες τις μεθόδους 
απεικόνισης με δυνατότητα απεικόνισης κυματομορφών αναπνοής  

Α.3. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

 Εφαρμογές για την κάλυψη των ειδικοτήτων Αγγειολογίας, Καρδιολογίας 
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(ενηλίκων  και παιδιών)  και Ακτινολογίας κοιλίας 

Α.4. ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ 

1. ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΔΙΟΙΣΟΦΑΓΕΙΟΣ ηχοβολέας MULTIPLANE πραγματικού 

χρόνου (4D) ενηλίκων της υψηλότερης δυνατόν απεικονιστικής ποιότητας και  

του μεγαλύτερου αριθμού  στοιχείων απεικόνισης (κρυστάλλων ) άνω των 1000 

κρυστάλλων και να καλύπτει εύρος συχνοτήτων έως και 8 MHz. Ο ηχοβολέας 

αυτός να καλύπτει επαρκώς όλο το φάσμα των 2D και 3D ηχοκαρδιογραφικών 

εφαρμογών. Να διαθέτει σύστημα απεικόνισης πραγματικού χρόνου 

τουλάχιστον δυο διαφορετικών αξόνων / τομών της καρδιάς και τρισδιάστατων 

όγκων από τον ίδιο καρδιακό κύκλο (να αναφερθεί ο αριθμός των διατιθέμενων 

αξόνων). Να απεικονίζει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ όλο τον όγκο της καρδιάς σε έναν 

καρδιακό κύκλο (Full Volume)  και να εκτελεί ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ όλο το φάσμα των 

δισδιάστατων και τριδιάστατων εφαρμογών συμπεριλαμβανομένων όλης της 

φασματικής ανάλυσης Doppler (παλμικό, συνεχές, έγχρωμο Doppler). Από τις 

τρισδιάστατες απεικονίσεις να δέχεται πακέτα ποσοτικοποίησης που να 

περιλαμβάνουν υπολογισμό πραγματικών συνολικών και τμηματικών όγκων, 

αποστάσεων, εμβαδών, υπολογισμού όγκου και μάζας αριστερής κοιλίας. Να 

αναφερθούν απαραίτητα οι ακριβείς διαστάσεις του στομίου και της κεφαλής 

προς τεκμηρίωση των διαστάσεων της και να διαθέτει απαραίτητα ηλεκτρονική 

περιστροφή από 0 μοίρες ως 180 μοίρες. 

2. PENCIL probe 2 MHz. 

Α.5. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 

1. B-Mode. (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

2. M-Mode και ανατομικό M-mode ( ή ανάλογο). (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

3. Color Doppler. (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

4. Power Doppler/Energy Doppler/ Color Angio. (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

5. Απεικόνιση πολύ χαμηλής  ροής  κατά προτίμηση χωρίς τη χρήση Doppler 

6. Συχνότητα/ταχύτητα του Doppler. Να ρυθμίζεται και να απεικονίζεται στη οθόνη. 

7. PW Doppler. (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

8. PW Doppler HiPRF. (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

9. CW Doppler. (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

10. Φασματικό Ιστικό Doppler (TDI). (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

11. Έγχρωμο Ιστικό Doppler. (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

12. Tissue Harmonic Imaging. Να λειτουργεί με όλους τους διαθέσιμους τύπους 

Sector καθώς και Linear κεφαλών. (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

13. Triplex Mode (ταυτόχρονη απεικόνιση, εικόνας B-Mode, παλμικού Doppler , CW 

Doppler και εγχρώμου Doppler). (Να περιγραφεί αναλυτικά) 
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14. Δυνατότητα διαχωρισμού της οθόνης. Δυνατότητα απεικόνισης μονής ή διπλής 

οθόνης με τους συνδυασμούς: B-Mode+B-Mode, B-Mode+B-Mode/CFM ή 

Power Doppler 

15. Δυνατότητα ευρείας γωνίας δισδιάστατης διαθωρακικής απεικόνισης (> 90ο - 

εφόσον διατίθεται) 

16. Τραπεζοειδής Απεικόνιση (Trapezoid scan). (Να περιγραφεί αναλυτικά εφόσον 

διατίθεται) 

17. Contrast Harmonic Imaging. Να διαθέτει στη βασική μονάδα ενσωματωμένη 

τεχνική ανίχνευσης και λήψης της παραγόμενης από τους ιστούς 2ης αρμονικής 

συχνότητας (Tissue Harmonics) με σκιαγραφικά μέσα, η οποία να λειτουργεί με 

το stress echo και η οποία να λειτουργεί σε ηχοβολείς όλων των τύπων Phased 

array, Linear, Convex και Διοισοφάγειο.  

18. Να διαθέτει δισδιάστατη ταυτόχρονη απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο (real time 

- 4D), με χρήση διαθωρακικού και διοισοφαγείου ηχοβολέα 3D, τουλάχιστον δυο 

οποιονδήποτε διαφορετικών τομών της καρδιάς (με δυνατότητα ταυτόχρονης 

απεικόνισης έγχρωμου Doppler) στον ίδιο καρδιακό κύκλο λαμβανομένων υπό 

οποιανδήποτε μεταξύ τους γωνία (από 0 ως 360 μοίρες επίπεδο) και κλίση για 

μεγιστοποίηση διαγνωστικής ακρίβειας και πληροφοριών (να αναφερθεί ο 

αριθμός των διατιθέμενων επιπέδων). 

19. Σύγχρονη υπερηχοτομογραφική τεχνολογία τρισδιάστατης δημιουργίας εικόνας 

πραγματικού χρόνου με ταυτόχρονη έγχρωμη Doppler απεικόνισης ροής με 

πολλαπλούς ογκομετρικούς τρισδιάστατους ηχοβολείς, οι οποίοι να 

αναφερθούν. 

20. Ψηφιακό σύστημα Stress Echo ενσωματωμένο στη βασική συσκευή του 

υπερηχοκαρδιογράφου για 3D stress-test με πλήρες λογισμικό απεικόνισης και 

ανάλυσης το οποίο να αναφερθεί αναλυτικά. Δυνατότητα απευθείας λειτουργίας 

με χρήση όλων των προς επιλογή τρισδιάστατων ηχοβολέων.  Ειδικότερα να 

περιλαμβάνει τη δυνατότητα λήψης των τομών του stress echo με ηλεκτρονικό 

αυτόματο τρόπο απευθείας από τον υπερηχοκαρδιογράφο χωρίς την ανάγκη 

περιστροφής του ηχοβολέα από τον χειριστή, καθώς και η δυνατότητα λήψης 

αυτού σε απεικόνιση 3D πραγματικού χρόνου με διαθωρακικό τρισδιάστατο 

ηχοβολέα πραγματικού χρόνου. 

21. Πακέτο ποσοτικοποίησης που να περιλαμβάνει υπολογισμό πραγματικών 

συνολικών και τμηματικών όγκων, αποστάσεων, εμβαδών, υπολογισμού όγκου 

και μάζας αριστερής κοιλίας καθώς και μετρήσεις εμβαδού με Doppler (vena 

contracta area κλπ).  (Να περιγραφεί αναλυτικά). 

22. Επεξεργασία εικόνων μετά την λήψη (Post processing). (Να περιγραφούν 

αναλυτικά οι δυνατότητες) 

23. Τεχνική Επεξεργασίας εικόνας σε επίπεδο pixel για τη μείωση του θορύβου και 

βελτίωση της ορατότητας και της υφής ιστικών μοτίβων και αύξηση της 

ευκρίνειας τους. (Να αναφερθούν οι κεφαλές και οι τεχνικές απεικόνισης με τις 
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οποίες λειτουργεί και πως ενεργοποιείται η τεχνική) 

24. Ψηφιακό σύστημα Stress Echo ενσωματωμένο στη βασική συσκευή του 

υπερηχοκαρδιογράφου και να λειτουργεί από το χειριστήριο αυτού. Το 

πρόγραμμα να είναι  εύχρηστο με τη χρήση αυτοματισμών και να μπορεί να 

προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του χειριστή. Να περιλαμβάνει πλήρη 

φαρμακευτικά και φυσιολογικά πρωτόκολλα με δυνατότητα εισαγωγής νέων 

προγραμμάτων από τους χειριστές. Το λογισμικό της μεθόδου αυτής να 

επιτρέπει την ταυτόχρονη διπλή απεικόνιση από το  monitor, κατά τη διάρκεια 

stress, της αποθηκευμένης κινούμενης εικόνας εν ηρεμία και της ενεργούς 

απεικόνισης της ίδιας τομής σε κάθε στάδιο, για τη σύγκριση και την ακρίβεια 

της τομής. 

25. Υψηλό Δυναμικό Εύρος (dynamic range) ≥200 db.   (Να αναφερθεί) 

26. Ρυθμός ανανέωσης εικόνας (frame rate) ≥ 1000 f/sec 

27. Ενεργές θύρες για ταυτόχρονη σύνδεση κεφαλών ≥3 

28. Βάθος σάρωσης ≥30 cm 

29. Σύγχρονο σύστημα μεγέθυνσης. (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

30. Πολλαπλοί χρωματικοί χάρτες τις κλίμακας του γκρι. (Να αναφερθούν) 

31. Ψηφιακή μήτρα απεικόνισης. (Να περιγραφεί η τεχνολογία) 

32. Έγχρωμη  Οθόνη ≥19” τουλάχιστον, τεχνολογίας OLED.  

33. Σύγχρονα πακέτα μετρήσεων για όλα τα είδη απεικόνισης. (Να περιγραφούν 

αναλυτικά) 

34. Πολλαπλά ζεύγη μετρήσεων (calipers) ≥8 

35. Δυνατότητα αναβάθμισης σε Hardware & Software. (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

Α.6. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ 

1. Μονάδα σκληρού δίσκου ενσωματωμένη (να περιγραφεί αναλυτικά ο τύπος του 

δίσκου καθώς και η χωρητικότητα του δίσκου σε GB ή TB που είναι διαθέσιμη 

προς αποθήκευση). Σύγχρονο σύστημα ψηφιακής αποθήκευσης, 

αρχειοθέτησης και διαχείρισης κλινικών εικόνων ασθενούς για τήρηση αρχείου 

εξετάσεων.  Η αποθήκευση των ασπρόμαυρων, έγχρωμων και κινούμενων 

εικόνων  (loop) να γίνεται απαραίτητα μέσω του ενσωματωμένου στη βασική 

μονάδα σκληρού δίσκου, να δύνανται δε άμεσα να εξαχθούν και να 

αναπαραχθούν σε μορφή που να είναι συμβατή με οποιοδήποτε σύγχρονο Η/Υ 

(μορφή MPEG ή αντίστοιχη νεότερη και με τη μορφή DICOM) με δυνατότητα 

εξαγωγής και εγγραφής αυτών σε DVD/CD. 

2. Οδηγός DVD/CD ενσωματωμένος με δυνατότητα εγγραφής CD και εξαγωγής 

εικόνων και κινούμενων εικόνων  (Να περιγραφεί αναλυτικά). 

3. USB/Flash drive (Να περιγραφεί αναλυτικά) 
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4. Ενσωματωμένη κινηματογραφική μνήμη ασπρόμαυρων & έγχρωμων εικόνων 

(Να περιγραφεί αναλυτικά) 

Α.7. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ  

 Ασπρόμαυρο καταγραφικό 

Α.8. ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

1. Πακέτο Καρδιολογικών εφαρμογών (Πλήρες – Να περιγραφεί αναλυτικά)  

2. Πακέτο Αγγειολογικών εφαρμογών (Πλήρες – Να περιγραφεί αναλυτικά) 

3. Πακέτο Ακτινολογίας κοιλίας (Βασικό - Να περιγραφεί αναλυτικά) 

Α.9. ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

1. Σύστημα επικοινωνίας DICOM, υπηρεσίες Full DICOM  (πλήρες DICOM 3.0), 

μεταφορά 2D και 3D δεδομένων (εικόνων και loops) και σε πρωτογενή μορφή. 

Να περιγραφεί αναλυτικά. 

2. Διασυνδεσιμότητα και λειτουργία με  σύστημα PACS  

3. Θύρα LAN 

4. Θύρα DVI-D/-I για εξωτερική οθόνη 

Α.10. On line UPS. Να αναφερθούν λεπτομερικά όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά. 

 

Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 

Β.1. ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ  
Να περιγραφεί η τεχνολογία τους και το συνολικό ωφέλιμο εύρος συχνοτήτων (MHz). 
Να προσφερθούν απαραίτητα και με ποινή αποκλεισμού ΟΛΕΣ οι διαθέσιμες κεφαλές 
ανά κατηγορία  προς επιλογή με αναλυτική περιγραφή. Κύριο να προσφερθούν οι 
κάτωθι ηχοβόλες κεφαλές ενδιαφέρον για τις κάτωθι: 

1. ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΔΙΑΘΩΡΑΚΙΚΟΣ ηχοβολέας πραγματικού χρόνου της 

υψηλότερης δυνατόν απεικονιστικής ποιότητας, του μεγαλύτερου αριθμού 

στοιχείων απεικόνισης (ο αριθμός να αναφερθεί), ευρέος φάσματος συχνοτήτων 

που να καλύπτει εύρος συχνοτήτων τουλάχιστον από 1.5 έως 4.0 MHz. 

2. LINEAR Array με εύρος συχνοτήτων τουλάχιστον 6 -12 MHz - προτιμάται η 
δυνατότητα απεικόνισης περιφερικών αγγείων  και αγγείων τραχήλου. 

3. ΔΙΑΘΩΡΑΚΙΚΟΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ηχοβολέας τελευταίας 

τεχνολογίας και διαστάσεων πανομοιότυπων του δισδιάστατου διαθωρακικού 

ηχοβολέα, που να καλύπτει εύρος συχνοτήτων τουλάχιστον από 1.5 έως 4.0 

MHz και όλο το φάσμα των τρισδιάστατων ηχωκαρδιογραφικών εφαρμογών 

απεικονίσεων πραγματικού χρόνου του μεγαλύτερου αριθμού στοιχείων 

απεικόνισης (κρυστάλλων) ο οποίος να αναφερθεί. Να δύναται να απεικονίζει 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ όλο τον όγκο της καρδιάς σε έναν καρδιακό κύκλο (Full Volume) 

και να δύναται να εκτελεί ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ όλο το φάσμα των δισδιάστατων και 

τρισδιάστατων εφαρμογών συμπεριλαμβανομένων όλης της φασματικής 

ανάλυσης Doppler (παλμικό, HPRF, συνεχές, έγχρωμο Doppler). 

4. Δισδιάστατος ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΣ ΔΙΟΙΣΟΦΑΓΕΙΟΣ ηχοβολέας MULTIPLANE, της 
υψηλότερης δυνατόν απεικονιστικής ποιότητας και  του μεγαλύτερου αριθμού  
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στοιχείων απεικόνισης (κρυστάλλων ). Ο ηχοβολέας αυτός να καλύπτει 
επαρκώς όλο το φάσμα των 2D ηχοκαρδιογραφικών εφαρμογών. Να 
απεικονίζει έγχρωμο, παλμικό και συνεχές Doppler, να δέχεται πακέτα 
ποσοτικοποίησης καρδιακών μετρήσεων και να διαθέτει απαραίτητα 
ηλεκτρονική περιστροφή από 0 μοίρες ως 180 μοίρες. Να αναφερθούν 
απαραίτητα οι ακριβείς διαστάσεις του στομίου και της κεφαλής προς 
τεκμηρίωση των διαστάσεων της. 

5. Δισδιάστατος ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΘΩΡΑΚΙΚΟΣ ηχοβολέας πραγματικού χρόνου 
για επιαορτική - παιδιατρική χρήση και εκτίμηση στεφανιαίας εφεδρείας 

 

Β.2. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 

1. Να διαθέτει σύστημα υπολογισμού στον υπερηχοκαρδιογράφο είτε σε σταθμό 

εργασίας  της συνολικής / τμηματικής τάσης και παραμόρφωσης του καρδιακού 

μυ από την δισδιάστατη απεικόνιση μέσω της τεχνικής speckle tracking (και 

ανεξάρτητα από το έγχρωμο Doppler) από τις εικόνες που προέρχονται από την 

διαθωρακική κεφαλή. Να εξάγονται ποσοτικά μεγέθη ανά τμήματα και ανά τομή 

με τις αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις και να υπολογίζει υπό μορφή bull’s eye 

το συνολικό αποτέλεσμα της παραμόρφωσης του καρδιακού μυ.  Ανάλυση της 

αριστερής κοιλίας ώστε να εξαγάγει το συνολικό κλάσμα εξώθησης και το ολικό 

επίμηκες, κυκλοτερές και ακτινικό  strain. 

2. Λογισμικό αυτόματης ποσοτικοποίησης από τα τρισδιάστατα δεδομένα της 

δεξιάς κοιλίας. Τα ανωτέρω να προσφερθούν ακόμη και αν βρίσκονται σε τελικό 

στάδιο κλινικής  αξιολόγησης με την υποχρέωση της αναβάθμισης τους στην 

τελική τους μορφή. 

3. Λογισμικό αυτόματης ποσοτικοποίησης της μιτροειδούς και της αορτικής 

βαλβίδας από τα τρισδιάστατα δεδομένα το οποίο να υπολογίζει τόσο τις 

διαστάσεις όσο και να παρέχει το ανατομικό μοντέλο της μιτροειδούς και της 

αορτικής βαλβίδας με ακρίβεια.  

4. Δυνατότητα ενσωμάτωσης πακέτου φωτορεαλισμού στο πρόγραμμα 

τρισδιάστατης απεικόνισης 

 
 
 
       Ταξχος   Σάββας Μανουσαρίδης 
   Ακριβές Αντίγραφο     ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 
 
Αλχιας (ΥΓ) Ιατρού Νίκος 
Βοηθός Γρ. Προμηθειών 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

 
 
                    Ανχης (Ο) Γεώργιος Αλεξούδης 
   Ακριβές Αντίγραφο                         ΔΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
Αλχιας (ΥΓ) Ιατρού Νίκος 
Βοηθός Γρ. Προμηθειών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α/Α 
Α/Α στη 

Διακήρυξη 

Περιγραφή 
Υπηρεσίας 

(από τη 
Διακήρυξη) 

Περιγραφή 
Προμηθευτή 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
Κωδικός 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 

Κωδικός 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 

Κωδικός 
CPV 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΚΑΠΤΥ 

GMDN 
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ/

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΜΜ 

Αποκλίσεις 
από τις 

προδιαγραφέ
ς της 

Υπηρεσίας 

1              

2              

3              

4              
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

  
 
 
                Ανχης (Ο) Γεώργιος Αλεξούδης 
   Ακριβές Αντίγραφο                              ΔΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
Αλχιας (ΥΓ) Ιατρού Νίκος 
Βοηθός Γρ. Προμηθειών 
 

Α/Α 

Α/Α 
στη 

Διακή
ρυξη 

Περιγραφή 
Υπηρεσίας 

(από τη 
Διακήρυξη) 

Περιγραφή 
Προμηθευτή 

Προμηθ
ευτής 

Κωδικός 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Κατασκευ
αστής 

Κωδικός 
ΚΑΤΑΣΚΕΥ

ΑΣΤΗ 

Κωδικός 
CPV 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΚΑΠΤΥ 

GMDN 

ΠΕΡΙΕΚ
ΤΙΚΟΤΗ
ΤΑ/ΣΥΣ
ΚΕΥΑΣΙ

Α 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚ
Η 

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 
ΥΛΙΚΟΥ & 

ΣΥΣΚΕΥΣΙΑΣ 

Μ
Μ 

Τιμή       
(-

ΦΠΑ) 

% 
ΦΠΑ 

Τιμή 
(+ΦΠΑ) 

Τιμή 
Παρατηρ
ητηρίου 
Τιμών 

1                  

2                  

3                  

4                  
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