
ΠΡΟΣ:

Πίνακας αποδεκτών

441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τηλ. & Fax: 210 3451620

ΚΟΙΝ: Φ. 600.16/12/1674
Σ.344
Αθήνα, 29 Μαϊ 19
Συνημ.: -1- Διακήρυξη

ΘΕΜΑ: Συμβάσεις-Διαγωνισμοί 

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16
β. Φ.831.3/168/1131470/Σ.1856/22 Μαϊ 19/ΓΕΣ/ΔΥΓ/4  ο       

1. Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του ν. 4412/16 καθώς και την κείμενη νομοθεσία με τις
κατ΄  εξουσιοδότηση  αυτής  εκδοθείσες  κανονιστικές  πράξεις,  όπως  ισχύουν  και
περιγράφονται αναλυτικά στην παρούσα διακήρυξη.

β. Το (β) σχετικό, με το οποίο διατέθηκε πίστωση σε βάρος της μερίδας
αποθέσεων «Πόροι Φαρμακείων» που τηρούνται στο ΣΦΑ, προς κάλυψη αναγκών της
441 ΑΒΥΥ.

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

συνοπτικό  διαγωνισμό υπ’αριθ  04/2019,  για  την  προμήθεια  είκοσι  (20)  αυτόματων
εξωτερικών απινιδιστών για την κάλυψη αναγκών της 441 ΑΒΥΥ(CPV: 33182100-0).

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με εφαρμογή του άρθρου 117 του ν.4412/16,
που  αναφέρεται  στους  συνοπτικούς  διαγωνισμούς,  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

3. Η προϋπολογισθείσα αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των σαράντα
χιλιάδων  ευρώ  (40.000,00€)  συμπεριλαμβανομένων  ΦΠΑ  24%  και  κρατήσεων
14,23068%  υπέρ τρίτων.  

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην έδρα της 441 ΑΒΥΥ / Γρ. Προμηθειών,
«Στρατόπεδο Επιάτρου Αποστολίδη», Πειραιώς 174, ΤΚ 17778, Ταύρος, Τηλ: & Fax
210 3451620.

5. Η ημερομηνία διενέργειας – κατάθεσης των προσφορών του διαγωνισμού:
είναι η 11η Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.

6. Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ). Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση &
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): http://): http://www.army.gr/.

7. Τα  έγγραφα  της  παρούσας  διαδικασίας  σύναψης  περιλαμβάνουν  την
παρούσα Διακήρυξη με τα «Α» έως «Γ» Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος αυτής.

8. Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται το αργότερο έξι
(6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
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9. Το  ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ  που  κοινοποιείται  το  παρόν  παρακαλείται  για  τη
δημοσίευση της υπόψη διακήρυξης το συντομότερο δυνατόν στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ,
ώστε να επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος ανταγωνισμός.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια 
ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ

Αποδέκτες για Πληροφορία
ΔΥΒ/ΔΥΓ
441 ΑΒΥΥ/ Γραφείο Προμηθειών – Φάκελος Διαγωνισμού

Σχης (ΥΦ) Κιόρτσης Ευστράτιος
Ακριβές Αντίγραφο Διοικητής

Υπλγος (ΥΦ) Κόκκαλης Χρήστος
Προϊστάμενος Γρ. Προμηθειών

ΑΔΑ: ΩΘΟΙ6-8ΥΝ
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Α-1

441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Φ. 600.16/12/1674
Σ.344
Αθήνα, 29 Μαϊ 19   

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 04/2019
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΚΟΣΙ (20)

ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΙΝΙΔΙΣΤΩΝ 

Η Αποθήκη Βάσεως Υγειονομικού Υλικού

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

συνοπτικό διαγωνισμό υπ’ αριθ. 04/2019  για την προμήθεια είκοσι (20) αυτόματων
εξωτερικών απινιδιστών για την κάλυψη αναγκών της 441 ΑΒΥΥ (CPV: 33182100-0)

Εκτιμώμενης αξίας  40.000,00 Ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  24 % και κρατήσεων 14,23068%  υπέρ τρίτων),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: 

α) τις διατάξεις του ν.4412/16 (Α’ 147) και 

β) τους όρους της παρούσας
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Σελίδα 3

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

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

α. ΝΔ 721/70 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των ΕΔ»
β. Ν.  2690/1999  «Κύρωση  του  Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας  και  άλλες

διατάξεις».
γ. Ν. 3861/10 Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων

και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια»

δ. Ν. 3918/11 «Σύστημα Προμηθειών Υγείας»
ε. Ν. 4013/11 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»
στ. παρ.  Ζ  του Ν.  4152/2013 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην

Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών
στις εμπορικές συναλλαγές»

ζ. Ν.  4172/2013 (ΦΕΚ Α΄  167)  «Φορολογία  Εισοδήματος,  επείγοντα  μέτρα
εφαρμογής του Ν.4046/12, Ν.4093/12 και του Ν.4127/13 και άλλες διατάξεις

η. Ν.  4250/2014  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  -  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων
του  π.δ.  318/1992  (Α΄161)  και  λοιπές  ρυθμίσεις»  και  ειδικότερα  τις  διατάξεις  του
άρθρου 1,  

θ. Ν. 4270/14 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας - Δημόσιο
Λογιστικό και Άλλες Διατάξεις»

ι. ΠΔ  28/2015  «Κωδικοποίηση  διατάξεων  για  την  πρόσβαση  σε  δημόσια
έγγραφα και στοιχεία»   

ια. ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
ιβ. Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
ιγ. ΠΔ 39/2017 «Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών Ενώπιον

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών»
ιδ. 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.
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Σελίδα 4

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 1  ο   : Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

Αναθέτουσα αρχή: 441 Αποθήκη Βάσεως Υγειονομικού Υλικού / 
Γραφείο Προμηθειών

Ταχυδρομική διεύθυνση: Στρατόπεδο «Επτρου Αποστολίδη», Πειραιώς 174
Ταχ.Κωδ.: 17778
Τηλ.: 210 3451620
Telefax: 210 3451620
E-mail: 441abyy.promith@gmail.com
Πληροφορίες: Υπλγός (ΥΦ) Κόκκαλης Χρήστος

Άρθρο 2  ο   : Χρηματοδότηση της Σύμβασης  

Η  σύμβαση  χρηματοδοτείται  από  τη  διατεθείσα  με  τη  Φ.831.3/168/1131470/
Σ.1856/22  Μαϊ  19/ΓΕΣ/ΔΥΓ/4ο πίστωση σε  βάρος  της  μερίδας  αποθέσεων «Πόροι
Φαρμακείων»  που  τηρούνται  στο  ΣΦΑ,  προς  κάλυψη αναγκών της  441  ΑΒΥΥ.  Η
προϋπολογισθείσα  δαπάνη  της  σύμβασης  ανέρχεται  στο  ποσό  των  40.000,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και νόμιμων κρατήσεων 14,23068% υπέρ τρίτων.
Το  είδος  της  προμήθειας  κατατάσσεται  στον  κώδικα  κοινού  λεξιλογίου  δημόσιων
συμβάσεων (CPV) : 33182100-0 .

Άρθρο 3  ο   :   Αντικείμενο της Σύμβασης – Προθεσμία Υλοποίησης  

1. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά το συνοπτικό διαγωνισμό υπ’
αριθ. 04/2019, για την προμήθεια  είκοσι (20) αυτόματων εξωτερικών απινιδιστών για
την  κάλυψη  αναγκών  της  441  ΑΒΥΥ.  Οι  λειτουργικές  και  τεχνικές  απαιτήσεις  του
αντικειμένου  της  σύμβασης περιγράφονται  στο  Παράρτημα «Α»  το  οποίο  αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης.

2. Η Υπηρεσία επιθυμεί  τα υλικά να παραδοθούν το συντομότερο από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ως τόπος παράδοσης των υλικών καθορίζεται
η  441  ΑΒΥΥ.  Οι  προμηθευτές  να  προσδιορίσουν και  να  δηλώσουν επακριβώς  το
χρόνο  σε  ημερολογιακές  ημέρες  (όχι  μήνες),  που  έχουν  τη  δυνατότητα  να
παραδώσουν τα υλικά.

Άρθρο 4  ο   :   Κριτήριο Ανάθεσης  

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με εφαρμογή του άρθρου 117 ν.4412/16, που
αναφέρεται  στους  συνοπτικούς.  Κριτήριο  ανάθεσης  της  παρούσας  διαδικασίας
σύναψης σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

2. Εάν  οι  προσφερόμενες  τιμές  είναι  ισότιμες  ο  ανάδοχος  επιλέγεται  με
κλήρωση μεταξύ αυτών που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές (άρθρο 90 του ν.4412/16).

Άρθρο 5  ο   : Ημερομηνία   Διενέργειας Διαγωνισμού - Δημοσιότητα  

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην έδρα της 441 ΑΒΥΥ / Γρ. Προμηθειών,
οδός Πειραιώς 174, ΤΚ 17778, Ταύρος.

ΑΔΑ: ΩΘΟΙ6-8ΥΝ
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Σελίδα 5

2. Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών ορίζεται 11η Ιουνίου
2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.

3. Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ).

4. Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση &
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): http://): http://www.army.gr/.

Άρθρο 6  ο   :   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. 

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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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΓΕΝΙΚΟΙ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Άρθρο 7  ο   : Έγγραφα της Σύμβασης  

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης αποτελούνται από
την παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα της, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος αυτής, ήτοι:

α. Παράρτημα  «Α»:  Τεχνική  Προδιαγραφή  (Π-ΓΕΣ-ΤΑ-ΚΑΡ  20/372/1η

έκδοση/Σεπτέμβριος 2008 (ΚΩΔ.ΑΡ.ΓΕΣ: 6515-04-284-151008)

β. Παράρτημα «Β»: Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

γ. Παράρτημα «Γ»: Πίνακας Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Προσωρινού
Αναδόχου

Άρθρο 8  ο   : Γλώσσα Διαδικασίας  

1. Οι προσφορές συντάσσονται  στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, επί τη βάση των απαιτήσεων –της
παρούσας διακήρυξης.

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

Άρθρο 9  ο   : Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα 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 ΣΔΣ, 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  και  δραστηριοποιούνται  στον
τομέα ανάπτυξης λογισμικού και διαθέτουν την αντίστοιχη εμπειρία.

2. Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων,  συμπεριλαμβανομένων  και  των
προσωρινών  συμπράξεων,  δεν  απαιτείται  να  περιβληθούν  συγκεκριμένη  νοµική
µορφή για την υποβολή προσφοράς.
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3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων,
όλα  τα  µέλη  της  ευθύνονται  έναντι  της  Αναθέτουσας  Αρχής  αλληλέγγυα  και  εις
ολόκληρων.

Άρθρο 10  ο   :   Εγγύησ  η   Καλής Εκτέλεσης  

1. Ο  προσφέρων,  στον  οποίο  θα  γίνει  η  κατακύρωση  της  σύμβασης,
υποχρεούται να καταθέσει, πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής
εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/16, το ύψος της οποίας
καθορίζεται  σε ποσοστό πέντε  τοις εκατό (5%) επί  της αξίας της σύμβασης,  εκτός
Φ.Π.Α.

2. Η ανωτέρω εγγύηση πρέπει  να περιλαμβάνει  κατ’  ελάχιστο τα οριζόμενα
στοιχεία στην παρ. 4 του άρθρου 72 του ν.4412/16.

Άρθρο 11  ο   :   Λόγοι Αποκλεισμού  

1. 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 αναφερόμενους, στο άρθρο 73 του ν.4412/16, λόγους.

2. Οικονομικός  φορέας  που  του  έχει  επιβληθεί,  με  την  κοινή  υπουργική
απόφαση  του  άρθρου  74  του  ν.4412/16,  η  ποινή  του  αποκλεισμού  αποκλείεται
αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης

Άρθρο 12  ο   :   Καταλληλότητα Άσκησης Επαγγελματικής Δραστηριότητας  

1. Οι  οικονομικοί  φορείς  που  συµµετέχουν  στη  διαδικασία  σύναψης  της
παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα συναφή µε
το αντικείμενο της σύβασης. 

2. Οι  εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να  είναι
εγγεγραμμένοι  στο  Βιοτεχνικό  ή  Εμπορικό  ή  Βιομηχανικό  Επιμελητήριο.  Στην
περίπτωση  ένωσης  οικονομικών  φορέων  η  παραπάνω  απαίτηση  θα  πρέπει  να
καλύπτεται από όλα τα µέλη της ένωσης.

3. Οι οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και έχουν
δικαίωμα συμμετοχής απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή
εμπορικά µμητρώα στο κράτος εγκατάστασής τους. 

Άρθρο 1  3  ο   :   Προκαταρκτική Απόδειξη κατά την Υποβολή Προσφορών  

1. Κατά την υποβολή της προσφοράς τους, οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν
ως  Δικαιολογητικό  Συμμετοχής,  το  Τυποποιημένο  Έντυπο  Υπεύθυνης  Δήλωσης
(ΤΕΥΔ)  του  άρθρου  79  παρ.  4  του  ν.4412/16,  το  οποίο  αποτελεί  ενημερωμένη
υπεύθυνη  δήλωση,  με  τις  συνέπειες  του  ν.1599/1986  (Α΄75),  ως  προκαταρκτική
απόδειξη, προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή
τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
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α. Δεν  βρίσκεται  σε  μία  από  τις  καταστάσεις  του  άρθρου  10  της
παρούσας (άρθρο 73 του ν.4412/16).

β. Πληροί  τα  σχετικά  κριτήρια  επιλογής  τα  οποία  έχουν  καθοριστεί,
σύμφωνα με το άρθρο 12 της παρούσας.

2. Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί
να ζητηθεί από τους προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της
επόμενης παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Άρθρο 1  4  ο   :   Κατάρτιση και Περιεχόμενα Προσφορών  

1. Οι  προσφορές  υποβάλλονται  με  βάση  τις  απαιτήσεις  –  τεχνικές
προδιαγραφές  που  ορίζονται  στο  Παράρτημα  «Α»  της  παρούσας  διακήρυξης.
Υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην 441 ΑΒΥΥ, έγκαιρα
και  μέχρι  την  ημερομηνία  και  την  ώρα  διενέργειας  του  διαγωνισμού,  μέσα  σε
σφραγισμένο  φάκελο  Αντιπροσφορές  δε  γίνονται  δεκτές.  Σε  περίπτωση  υποβολής
τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες (άρθρο 96 του Ν.4412/16).

2. Οι  προσφορές πρέπει  να είναι  σαφείς,  πλήρεις,  να μην έχουν ξυσίματα,
σβησίματα και διορθώσεις.

3. Στο  εξωτερικό  μέρος  του  φακέλου  κάθε  προσφοράς  πρέπει  να
αναγράφονται  ευκρινώς η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο πλήρης τίτλος της Μονάδας (441
ΑΒΥΥ)  που  διενεργεί  την  προμήθεια,  ο  αριθμός  της  διακήρυξης,  η  ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού και τα στοιχεία του αποστολέα.

4. Εντός του φακέλου της προσφοράς οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν:

α. Έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» στον
πρέπει,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  να  περιέχεται  Συμπληρωμένο  το  Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του Παραρτήματος «Β» της παρούσας.

β. Έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνονται  τα  κατά  περίπτωση  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  (παράγραφος  6
παρόντος  άρθρου)  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  κείμενης  νομοθεσίας  και  την
παρούσα.

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

6. Ο (υπο)φάκελος «Τεχνική Προσφορά» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να
περιέχει τα ακόλουθα: 

α. Συμπληρωμένο το Φύλλο Συμμόρφωσης του Παραρτήματος «Α» της
Τεχνικής Προδιαγραφής.

β. Τα  ΤΕΧΝΙΚΑ  στοιχεία  της  προσφοράς  (δικαιολογητικά,  υπεύθυνες
δηλώσεις,  PROSPECTUS,  τεχνικά  φυλλάδια  κ.α.),  ζητούμενα  από  την  Τεχνική
Προδιαγραφή.
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7. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος στην προσφορά του και ειδικότερα στο
φάκελο  «ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  να  επισυνάψει  συμπληρωμένο  το  ΦΥΛΛΟ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Παραρτήματος «Α» της Τεχνικής Προδιαγραφής. Αυτό είναι φύλλο
συσχέτισης της προσφοράς του προμηθευτή με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής της
Υπηρεσίας,  όπου  στη  στήλη (γ) αναγράφεται  αν  το  προσφερόμενο  υλικό  είναι
σύμφωνο με τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά. 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
προδιαγραφής.  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  στη  στήλη  (γ)  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. Ο (υπο)φάκελος «Οικονομική Προσφορά», επί ποινή αποκλεισμού, περιέχει
την οικονομική προσφορά η οποία δίνεται σε ευρώ, θα αναγράφεται δε ολογράφως και
αριθμητικώς  με  την  προσφερόμενη  τιμή  να  αντιπροσωπεύει  την  καθαρή  αξία,
συμπεριλαμβανομένων  των  υπέρ  τρίτων  κρατήσεων,  ήτοι  14,23068%,  τις  οποίες
επιβαρύνεται ο προμηθευτής. 

Άρθρο 1  5  ο   :   Χρόνος Ισχύος Προσφορών  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για 180 ημερολογιακές
ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς
και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν, εγγράφως, να παρατείνουν την προσφορά τους,
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 97 του Ν.4412/16.
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Άρθρο 1  6  ο   :   Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Προσφορών  

1. Η  αποσφράγιση  των  προσφορών  γίνεται  δημόσια  και  σύμφωνα  με  τις
διατάξεις του ν.4412/16, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την Διακήρυξη του
διαγωνισμού. Όσοι δικαιούνται, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των
προσφορών,  λαμβάνουν  γνώση  των  προσφορών  των  συμμετεχόντων  στο
διαγωνισμό.

2. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα αναφερόμενα
στο άρθρο  100 του Ν.4412/16. Αρχικά αξιολογείται ο (υπο)φάκελος «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής»,  στην  συνέχεια  ο  (υπο)φάκελος  «Τεχνική  Προσφορά»  και  τα
αποτελέσματα του ελέγχου αυτών καταγράφονται σε πρακτικό.

3. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής» και «Τεχνική Προσφορά», αποσφραγίζονται,  κατά την ημερομηνία και
ώρα  που  ορίζεται  σε  ειδική  πρόσκληση  οι  φάκελοι  όλων  των  υποβληθεισών
οικονομικών προσφορών.

4. Για  όσες  προσφορές  δεν  κρίθηκαν  αποδεκτές  κατά  την  αξιολόγηση των
(υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Τεχνική Προσφορά» οι φάκελοι της
οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.

5. Τα  αποτελέσματα  όλων  των  ανωτέρω  σταδίων  (αποσφράγιση  και
αξιολόγηση  δικαιολογητικών  συμμετοχής,  τεχνικών  και  οικονομικών  προσφορών)
επικυρώνονται  με  μία (1) απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της Αναθέτουσας
Αρχής  (παράγραφος  4  του  άρθρου  100  του  Ν.4412/16),  η  οποία  κοινοποιείται  με
επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες.

6. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19
της παρούσης.

Άρθρο 1  7  ο   : Πρόσκληση Υποβολής Δικαιολογητικών Κατακύρωσης – Δικαιολογητικά  
Κατακύρωσης

1. Μετά  την  αξιολόγηση των  προσφορών,  η  Αναθέτουσα Αρχή  αποστέλλει
σχετική  πρόσκληση  στον  προσφέροντα,  που  πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση
(προσωρινό ανάδοχο),  να υποβάλει  εντός προθεσμίας,  δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση  της  σχετικής  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), ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 11 της διακήρυξης, καθώς και για την
πλήρωση  των  κριτηρίων  ποιοτικής  επιλογής  του  άρθρου  12  αυτής  όπως  στο
Παράρτημα «Γ» της παρούσης.

2. Τα  δικαιολογητικά  προσκομίζονται  σε  σφραγισμένο  φάκελο,  ο  οποίος
λαμβάνει  αριθμό  πρωτοκόλλου.  Ο  σφραγισμένος  φάκελος  των  δικαιολογητικών
παραδίδεται εμπρόθεσμα στην αρμόδια επιτροπή. 
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3. Τα  δικαιολογητικά  κατακύρωσης  πρέπει  να  έχουν  ημερομηνία  έκδοσης
όπως καθορίζεται στην παρ. 12 του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016.

4. Παράταση  υποβολής  των  δικαιολογητικών,  μπορεί  να  δωθεί,  μετά  από
υποβολή σχετικού αιτήματος εντός της  καθορισμένης με την παρ. 1 του παρόντος
άρθρου  προθεσμίας,  συνοδευόμενου  από  έγγραφα  που  αποδεικνύουν  την  αίτηση
χορήγησής τους,  και  μόνο για  όσο  χρόνο  απαιτείται  για  την  έκδοσή τους  από τις
αρμόδιες αρχές.

5. Όσοι  δεν  έχουν αποκλειστεί  οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν κατά τα διαλαμβανόμενα στον ν.4412/16.

6. Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα οικονομική
προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

α. Κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα
στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή

β. Δεν  υποβληθούν  στο  προκαθορισμένο  χρονικό  διάστημα  τα
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή

γ. Από  τα  δικαιολογητικά  που  προσκομίσθηκαν  νομίμως  και
εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα
με τα άρθρα 11 και 12 της παρούσας. 

7. 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 η διαδικασία ματαιώνεται.

8. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη
σύνταξη πρακτικού από την επιτροπή του Διαγωνισμού 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.

9. Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  και  της
εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

Άρθρο 1  8  ο  : Κατακύρωση – Σύναψη Σύμβασης  

1. 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, σύμφωνα με το
άρθρο 105 του ν.4412/16, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο. 

2. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη
της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:

α. Άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στο
άρθρο 19 της παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και
δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών.
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β. Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο,
εφόσον  αυτός  υποβάλει  και  σε  όσους  οικονομικούς  φορείς  δεν  έχουν  αποκλειστεί
οριστικά.

3. 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 μόνο χαρακτήρα.

4. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω
συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση,
με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Άρθρο   19  ο   : Ενστάσεις  

1. Ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως: 

α. Κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής, (απόφαση κατακύρωσης
και λοιπές εκτελεστές αποφάσεις). Η προθεσμία άσκησης της ένστασης είναι πέντε (5)
ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  στον  ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα. 

β.  Κατά  της  διακήρυξης.  Η  ένσταση  υποβάλλεται  σε  ημερομηνία  που
εκτείνεται  μέχρι  το  ήμισυ  του  χρονικού  διαστήματος  από  τη  δημοσίευση  της
διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών

2. Η  ένσταση  υποβάλλεται  ενώπιον  της  αναθέτουσας  αρχής,  η  οποία
αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 127 και 221 του Ν.4412/16, εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης. Στην περίπτωση
της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει
σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με
την  άπρακτη  πάροδο  των  ανωτέρω  προθεσμιών  τεκμαίρεται  η  απόρριψη  της
ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται με την κατάθεση της
ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 127 του
Ν.4412/16,  ποσού ίσου με  το  ένα  τοις  εκατό  (1%) επί  της  εκτιμώμενης  αξίας  της
σύμβασης.

Άρθρο 2  0  ο   : Ματαίωση Διαδικασίας  

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.4412/16,  μετά  από  γνώμη  της  αρμόδιας  Επιτροπής  του
Διαγωνισμού.  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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ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ: ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 2  1  ο   : Εκτέλεση Σύμβασης  

1. Η  σύμβαση  καταρτίζεται  από  το  γρ.  προμηθειών  της  441  ΑΒΥΥ  και
υπογράφεται από τα δύο (2) συμβαλλόμενα μέρη. Συντάσσεται με βάση τους όρους
της διακήρυξης, των τευχών που τη συνοδεύουν και την προσφορά του αναδόχου που
έγινε αποδεκτή, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις των όρων που και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές.

2. Η σύμβαση δεν  μπορεί  να  περιέχει  αντίθετους  όρους  με  τα  παραπάνω
στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

Τον τόπο και το χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.
Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους 

συμβαλλόμενους.
Τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία τυπικές διαδικασίες.
Το αντικείμενο της σύμβασης (είδος και την ποσότητα των 

προμηθευόμενων ειδών περιγραφή εργασίας).
Το χρονοδιάγραμμα.
Την συμφωνηθείσα τιμή.
Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης.
Τις  τεχνικές  προδιαγραφές  σύμφωνα  με  την  τεχνική  προσφορά  του

αναδόχου

3. Η  σύμβαση  θεωρείται  ότι  εκτελέστηκε  όταν  συντρέχουν  οι  εξής
προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 202 του ν.4412/16:

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα.

β. Παραλήφθηκαν  οριστικά  ποσοτικά  και  ποιοτικά  τα  υπό  προμήθεια
είδη.

γ. Έγινε  η  αποπληρωμή  του  συμβατικού  τιμήματος,  αφού
προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις

δ. Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συμβαλλόμενα  μέρη  και  αποδεσμεύθηκαν  οι  σχετικές  εγγυήσεις  κατά  τα
προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

Άρθρο 2  2  ο   : Τροποποίηση – Λύση Σύμβαση  

Ισχύουν τα αναγραφόμενα στο άρθρο 132 του ν.4412/16.

Άρθρο 2  3  ο   : Πληρωμή  

1. Η  πληρωμή  του  προμηθευτή  θα  γίνει  από  το  Στρατιωτικό  Φαρμακείο
Αθηνών σε βάρος της διατεθείσας πίστωσης στον αριθμό λογαριασμού (ΙΒΑΝ) του
προμηθευτή  και  το  αργότερο  σε  τριάντα  (30)  ημέρες  μετά  τη  σύνταξη  του
πρωτοκόλλου  οριστικής  παραλαβής  των  υπηρεσιών, με  βάση  τα  παρακάτω
δικαιολογητικά
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α. Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υλικών

β. Τιμολόγιο του προμηθευτή.

γ. Πιστοποιητικά  φορολογικής  ενημερότητας  και  ασφαλιστικής
ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

δ. Κάθε  άλλο  τυχόν  απαιτούμενο  δικαιολογητικό  που  ζητηθεί  από  τις
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

3. Τον πάροχο υπηρεσιών βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις:

Υπέρ ΜΤΣ 4,00%
Υπέρ ΕΚΟΕΜΣ 8,00%
Υπέρ ΒΑΜ 2,00%
Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,07%
Υπέρ Α.Ε.Π.Π. 0,06%
Υπέρ Χαρτοσήμου 0,0839%
Υπέρ ΟΓΑ/Χαρτοσήμου 0,01678
ΣΥΝΟΛΟ 14,23068%

4. Κατά την πληρωμή θα γίνεται παρακράτηση του Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.)
ποσοστού 4%, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των υλικών, ήτοι
στο ποσό μετά την αφαίρεση των υπέρ τρίτων κρατήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 64 του ν.4172/13, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2  4  ο   :   Κήρυξη Οικονομικού Φορέα Εκπτώτου -Κυρώσεις  

Για  τις  περιπτώσεις  κήρυξης  προμηθευτή  ως  εκπτώτου,  περιπτώσεις  μη
παράδοσης υλικών μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση,
κυρώσεις  για εκπρόθεσμη φόρτωση – παράδοση, απόρριψη συμβατικών υλικών –
αντικατάσταση,  εξαιρέσεις κλπ ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα  203, 204, 206,
207, 213 του Ν.4412/16

Άρθρο 2  5  ο   : Χρόνος παράδοσης - Απόρριψη  

1. Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  ολοκληρώσει  την  παράδοση  εντός  της
προθεσμίας που θα έχει οριστεί στη σύμβαση.

2.  Η  παραλαβή  του  συμβατικού  αντικειμένου  διενεργείται  από  επιτροπή που
συγκροτείται για το σκοπό αυτό. Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους
ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (οριστικό-παραλαβής του είδους με παρατηρήσεις –
απόρριψης των ειδών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.

3. Για τις περιπτώσεις μη παράδοσης του αντικειμένου της σύμβασης μέσα
στα χρονικά όρια  και  με  τον τρόπο που ορίζει  η  σύμβαση, απόρριψη συμβατικών
υλικών – αντικατάσταση, εξαιρέσεις κλπ ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 206 και
213 του ν.4412/16.
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Άρθρο 2  6  ο   : Προσφυγές  

Ο οικονομικός φορέας, σύμφωνα με το άρθρο 205 του ν.4412/16, μπορεί κατά
των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 203,
206,  207,  213,  218  και  220  του  ν.4412/16,  να  υποβάλει  προσφυγή  για  λόγους
νομιμότητας  και  ουσίας  ενώπιον  του  φορέα  που  εκτελεί  τη  σύμβαση,  μέσα  σε
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση
της σχετικής απόφασης. 

Σχης (ΥΦ) Κιόρτσης Ευστράτιος
Ακριβές Αντίγραφο Διοικητής

Υπλγος (ΥΦ) Κόκκαλης Χρήστος
Προϊστάμενος Γρ. Προμηθειών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α»  Τεχνική  Προδιαγραφή  (Π-ΓΕΣ-ΤΑ-ΚΑΡ  20/372/1η έκδοση/Σεπτέμβριος  2008
(ΚΩΔ.ΑΡ.ΓΕΣ: 6515-04-284-151008)
«Β» Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
«Γ» Πίνακας Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Προσωρινού Αναδόχου
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441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αθήνα, 29 Μαϊ 19

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α" ΣΤΗ
Φ.600.16/12/1674/Σ.344
«Α» Περιγραφή Υφιστάμενου Συστήματος Διαχείρισης Υγειονομικού Υλικού 441 ΑΒΥΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ/2ο Γρ.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                 ΕΚΔΟΣΗ 1η

Π-ΓΕΣ-ΤΑ-ΚΑΡ 20 / 372
ΚΩΔ.ΑΡ.ΓΕΣ: 6515-04-286-151008

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΓΙΑ

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΙΝΙΔΙΣΤΗ (ΑΕΑ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Σκοπός
1.2 Σχετικά Έγγραφα
2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
2.1 Γενικά
2.2 Τεχνικά - Λειτουργικά Χαρακτηριστικά
2.3 Παρελκόμενα και συστήματα
2.4 Εγκατάσταση
2.5 Πιστοποίηση Συστήματος Ποιότητας.
2.6 Δυνατότητα συντήρησης
3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΟΡΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
3.1 Εγγυήσεις
3.1.1 Εγγύηση Καλής Λειτουργίας - Καθορισμός Χρόνου Εγγύησης
3.1.2 Εγγύηση Δυνατότητας Εφοδιασμού με Ανταλλακτικά
3.2 Εκπαίδευση - Διάθεση Προσωπικού
3.3 Παραλαβή - Παράδοση
3.3.1 Έλεγχος Παραλαβής
3.3.1.1 Μακροσκοπικός Έλεγχος
3.3.1.2 Λειτουργικός Έλεγχος
3.3.1.3 Λοιποί Έλεγχοι
3.4 Υποχρεώσεις Προμηθευτή
3.4.1 Υποβολή Εγγράφων για Αξιολόγηση
3.4.5 Παράδοση  Εγγράφων - Εντύπων - Υλικών κατά την Παραλαβή
3.4.6 Φύλλο Συμμορφώσεως
3.5 Απαράβατοι Όροι
4. ΔΙΑΦΟΡΑ
4.1 Συσκευασία
4.2 Επισημάνσεις Παράδοσης
4.3 Άλλα Θέματα
5. Ορισμοι - Συντμησεισ – Συμβολα
6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

"Α" Φύλλο Συμμόρφωσης.
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Α-1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΙΝΙΔΙΣΤΗ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Σκοπός

Σκοπός της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής (Τ.Π.) είναι να καθορίσει τις
απαιτήσεις  της  Υπηρεσίας  για  την  προμήθεια  από  το  εμπόριο  ενός  αυτόματου
εξωτερικού απινιδιστή.(ΑΕΑ) 

1.2 Σχετικά Βοηθήματα

1.2.1 Οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας.
1.2.2 Η υπάρχουσα εμπειρία.
1.2.3 Τα στοιχεία που δόθηκαν από το  ΓΕΣ/ΔΥΓ
1.2.4 Η έκθεση σκοπιμότητας της Υπηρεσίας
1.2.5 Πληροφορίες από το εμπόριο

2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

2.1 Γενικά

Το προς προμήθεια είδος θα πρέπει  να είναι  καινούργιο,  αμεταχείριστο,
πλήρες, πρόσφατης και ανθεκτικής κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας και να είναι
σύμφωνο με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Να είναι κατάλληλο για τον
σκοπό  τον  οποίο  προορίζεται,  να  πληρεί  όλους  τους  διεθνείς  κανόνες  ασφαλείας
(όπως καθορίζεται από το ΠΔ 377/93) και να συνοδεύεται δε, από όλα τα αναγκαία και
ουσιώδη παρελκόμενα για την ασφαλή και καλή λειτουργία του.

2.2 Τεχνικά - Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

Το υπό προμήθεια είδος που περιγράφει η παρούσα Τ.Π.  θα πρέπει:

2.2.1 Να είναι διφασικής τεχνολογίας. Τα πρωτόκολλα απινιδισμού να είναι
επικαιροποιημένα  σύμφωνα με  τις  Κατευθυντήριες  Οδηγίες  2005  του  Ευρωπαικού
Συμβουλίου  Αναζωογόνησης  [European Resuscitation Council Guidelines for
Resuscitation 2005 ( σελ S19,Figure 2.20 και σελ 25-33,Section 3)].

2.2.2 Να είναι φορητός, μικρού όγκου και μεγέθους (Ύψος όχι μεγαλύτερο
από 14cm και Πλάτος όχι μεγαλύτερο από 24 cm.)

2.2.3 Το βάρος του να μην υπερβαίνει  τα 3,5  Kgr. συμπεριλαμβανομένου
του βάρους της μπαταρίας. 

2.2.4 Να είναι από ανθεκτικό υλικό κατάλληλο για κραδασμούς, χτυπήματα,
σκόνη και να είναι δυνατή η λειτουργία του σε ακραίες συνθήκες από - 20 έως και +
60° C.
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2.2.5 Να αναγνωρίζει  το Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓφημα) του θύματος
μέσω  αυτοκόλλητων  ηλεκτροδίων,  να  συστήνει  τη  διενέργεια  απινιδιμού  και  στη
συνέχεια  να  φορτίζει  αυτόματα  προκειμένου  να  χορηγήσει  απινιδισμό  (εφόσον
απαιτείται) σε χρόνο μικρότερο των 10 seconds στη μέγιστη ενέργεια.

2.2.6.Να έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει τυχόν κίνηση του θύματος καθώς
και κακής εφαρμογής των αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων (pads) στο   θώρακά του.

2.2.7 Να παρέχει μεταβλητή ένταση ενέργειας (απινιδισμό, shock) από 150
έως  360  J η  οποία  να  χορηγείται  μέσω  αυτοκόλλητων  ηλεκτροδίων  (pads).  Να
προσαρμόζει την  κυματομορφή απινιδισμού ανάλογα με την διαθωρακική αντίσταση
του ασθενή.

2.2.8 Να  έχει  τη  δυνατότητα  αυτόματης  εσωτερικής  εκφόρτισης  στην
περίπτωση που ο ΑΕΑ, ενώ είναι ήδη φορτισμένος, ανιχνεύσει ΗΚΓφημα συμβατό με
καρδιακή παροχή.

2.2.9 Να διαθέτει οθόνη L): http://CD στην οποία να απεικονίζονται προειδοποιητικά
μηνύματα και οδηγίες κατά τη διάρκεια λειτουργίας του ΑΕΑ.

2.2.10Να διαθέτει μη-επαναφορτιζόμενη μπαταρία που να επιτρέπει:

2.2.10.1  Tην  διενέργεια  τουλάχιστον  200  απινιδισμών  (shock)  στα
200J ή τουλάχιστον 10 ώρες συνεχούς λειτουργίας καταγραφής (monitoring).

2.2.10.2 Σε μη λειτουργία του ΑΕΑ η διάρκεια ζωής της μπαταρίας να
είναι τουλάχιστον 5 χρόνια.

2.2.11Να  διαθέτει  ένδειξη  φόρτισης  της  μπαταρίας.  Σε  περίπτωση
εξάντλησης της μπαταρίας να υπάρχει  ηχητικό σήμα που να ενημερώνει τον χειριστή
για  την  αναγκαιότητα  αλλαγής  μπαταρίας.  Επιπρόσθετα,  να  έχει  τη  δυνατότητα
διενέργειας τουλάχιστον 5 απινιδισμών (shock) ή 1/2 ώρα συνεχούς λειτουργίας έως
την εξάντληση της μπαταρίας.

2.2.12Να  διαθέτει  ενσωματωμένη  μνήμη  αποθήκευσης  δεδομένων
συμπεριλαμβανομένου  του   λαμβανόμενου  ΗΚΓφήματος  διάρκειας  τουλάχιστον  30
min. Η μεταφορά των δεδομένων να γίνεται μέσω Η/Υ και να μην απαιτεί επιπρόσθετο
εξοπλισμό.

2.2.13Να διαθέτει  φωνητικά, γραφικά και οπτικά  μηνύματα καθοδήγησης
του  χειριστή,  στην  ελληνική  γλώσσα.  Να διαθέτει  μενού  ρυθμίσεων στην  ελληνική
γλώσσα

2.2.14Να διενεργείται αυτόματος έλεγχος λειτουργίας των  κυκλωμάτων επί
καθημερινής βάσεως καθώς και κάθε φορά που ενεργοποιείται ο ΑΕΑ.

2.2.15Να  έχει  τη  δυνατότητα  αυτόματης  απενεργοποίησης  μετά  από
πάροδο τουλάχιστον 3  min.  σε  περίπτωση που δεν  τοποθετηθούν τα αυτοκόλλητα
ηλεκτρόδια  στο  θώρακα  του  θύματος  ώστε  να  αποφεύγεται  κατανάλωση  της
μπαταρίας από εσφαλμένη ενεργοποίηση του ΑΕΑ.
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2.3 Παρελκόμενα και συστήματα

2.3.1 Το υπό προμήθεια είδος κατά την παράδοσή του να συνοδεύεται από
τα  παρακάτω  τουλάχιστον  παρελκόμενα  και  συστήματα,  τα  οποία  να
συμπεριλαμβάνονται  στην τιμή της προσφοράς (τυχόν μη ύπαρξη κάποιου από τα
παρακάτω καθοριζόμενα πρέπει να δηλώνεται από τον προμηθευτή στην προσφορά
του και στο φύλλο συμμόρφωσης κατ' αντιστοιχία στην παράγραφο 2.3.1):

2.3.1.1 Δυο ζεύγη αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων ΑΕΑ (pads) ενηλίκων.
2.3.1.2  Ένα set μπαταριών ( μη-επαναφορτιζόμενων) Λιθίου.
2.3.1.3  Ένα Operational Manual
2.3.1.4  Μια τσάντα μεταφοράς
2.3.1.5  Να  συνοδεύεται  επίσης  από  επιτοίχιο  ερμάριο  φύλαξης  το

οποίο να διαθέτει συναγερμό, ο οποίος θα ενεργοποιείται κάθε φορά που θα ανοίγει η
πόρτα του ερμαρίου.

2.3.2 Τυχόν πρόσθετα παρελκόμενα και συστήματα του εν λόγω υλικού
εκτός  αυτών  που  καθορίζονται  στην  παράγραφο  2.3.1,  τα  οποία  μπορούν  να
τοποθετηθούν και να συνεργαστούν με το προσφερόμενο είδος και τα οποία δεν θα το
συνοδεύουν, να αναφέρονται αναλυτικά σύμφωνα με το  Υπόδειγμα της Προσθήκης
΄΄1΄΄του  Παραρτήματος ΄΄Α΄΄  με  την  εργασία  την  οποία  εκτελούν  .  Τα  εν  λόγω
πρόσθετα  παρελκόμενα  που  τυχόν  θα  προσφερθούν  θα  βρίσκονται  σε  πλήρη
αντιστοιχία  με  πρωτότυπα  PROSPECTUS που  θα  κατατεθούν  και  όχι  σε
φωτοαντίγραφα αυτών, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για μελλοντικές προμήθειες
και θεωρούνται δεμευτικά για τον προμηθευτή.
 

2.4 Εγκατάσταση

2.4.1  Η  μεταφορά  και  η  εγκατάσταση  του  υπό  προμήθεια  είδους  να
πραγματοποιηθεί  με  δαπάνη,  ευθύνη  και  μέριμνα  του  προμηθευτή  στην  έδρα  της
Μονάδας, επ’ ωφελεία της οποίας γίνεται ο διαγωνισμός. 

2.4.2 Ο χώρος που θα τοποθετηθεί το υπό προμήθεια είδος, να υποδειχτεί
από τη Μονάδα επ' ωφελεία της οποίας γίνεται ο διαγωνισμός, την οποία και μπορούν
να επισκεφθούν οι προμηθευτές.

2.5 Πιστοποίηση Συστήματος Ποιότητας.

2.5.1 Στην προσφορά που θα κατατίθεται να γίνεται υποχρεωτική αναφορά
στο σύστημα αξιοπιστίας που εφαρμόζεται για το προς προμήθεια υλικό, υπό μορφή
ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ, σύμφωνα με το υπόδειγμα Προσθήκης ΄΄2΄΄  του Παραρτήματος  ΄΄Α΄΄
στην οποία να βεβαιώνονται ή να δηλώνονται τα παρακάτω:

2.5.1.1 Ότι το εργοστάσιο κατασκευής του υπό προμήθεια είδους είναι
πιστοποιημένο κατά ISO 9001/2000 ή ISO 13485/2003.

2.5.1.2 Η χρονολογία που έχει κατασκευαστεί το προσφερόμενο υλικό
2.5.1.3  Διευκρινίζεται  ότι  στην  παραπάνω  Βεβαίωση  ή  Υπεύθυνη

Δήλωση πρέπει κατά περίπτωση να φαίνεται:
2.5.1.3.1 Ο φορέας που πραγματοποίησε την πιστοποίηση.
2.5.1.3.2 Η χρονολογία πιστοποίησης του εργοστασίου.
2.5.1.3.3 Ο χρόνος λήξης της πιστοποίησης.
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2.5.1.3.4 Ο αριθμός πιστοποίησης.
2.5.1.3.5 Ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου του φορέα, που

πραγματοποίησε την πιστοποίηση του εργοστασίου, με τη διεύθυνσή του, τον αριθμό
του τηλεφώνου και του FAX.

2.5.2 Πιστοποιητικό σήμανσης (CE) όπως το Π.Δ 377/93  καθορίζει, όπως
αυτή έχει ενσωματωθεί από την Ελληνική Νομοθεσία με το Δ.Υ.7/ΟΙΚ 2480.

2.5.3  Να  υποβληθούν  με  την  προσφορά  πιστοποιητικό  συστήματος
ποιότητας εμπορίας και  διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων  (ΔΥ 8δ/Γ.Π.  οικ.
1348, ΦΕΚ 32Β΄/2004) .

2.6 Δυνατότητα Συντήρησης

2.6.1 Ο προμηθευτής  να δηλώνει στην έγγραφη δήλωση της παραγράφου
3.4.1.3 ότι για το υπό προμήθεια είδος:

2.6.1.1 Υπάρχουν και θα το συνοδεύουν κατά την παράδοση του:

2.6.1.1.1 Τεχνικά εγχειρίδια λειτουργίας, συντηρήσεως και
επισκευής μαζί με όλα τα απαραίτητα σχέδια και σχεδιαγράμματα στην ελληνική και
αγγλική γλώσσα.

2.6.1.1.2 Κατάλογοι ανταλλακτικών και αναλωσίμων υλικών
(εάν  απαιτούνται  και   δηλώθηκαν  στην  προσφορά  ),  όπως  αυτό  καθορίζεται  στις
παραγράφους 3.4.5.3 και 3.4.5.4

2.6.1.2 Υπάρχει  η  δυνατότητα  επισκευής  -  συντήρησης,
καθώς  και  η  παροχή  σχετικής  τεχνικής  πληροφόρησης  είτε  από  τον  ίδιο  τον
προμηθευτή είτε από εξουσιοδοτημένο συνεργείο.  Προς το σκοπό αυτό και για τον
προσδιορισμό της ικανότητάς και της επάρκειας του, να υποστηρίζει το προσφερόμενο
υλικό με ανταλλακτικά, επισκευές, συντήρηση ,βαθμονόμηση κ.λ.π. πρέπει: 

2.6.1.2.1 Να παρέχεται τεχνική υποστήριξη με οργανωμένο
σέρβις από έμπειρο, κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό
(αριθμός, ειδικότητες τεχνικών), να υπάρχουν κατάλληλες εγκαταστάσεις και αποθήκες
με ικανό απόθεμα ανταλλακτικών στην Ελλάδα (διευθύνσεις,  τηλέφωνα,  FAX), έτσι
ώστε να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία και η πλήρης τεχνική υποστήριξή του.

2.6.1.2.2  Να  προσκομίζεται  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.  

2.6.1.2.3  Να  αναφέρεται  Χρονοδιάγραμμα  προληπτικών
συντηρήσεων  σύμφωνα  με  τον   κατασκευαστή   με  πλήρη  περιγραφή  της
απαιτούμενης συντήρησης και των χρησιμοποιούμενων    ανταλλακτικών. 

2.6.2. Διευκρινίζεται  ότι  τα  καθοριζόμενα  στις  παραγράφους  2.3
παρελκόμενα,  εργαλεία,  εξαρτήματα,  συσκευές,  καθώς  και  τα  καθοριζόμενα  στις
παραγράφους 2.6.1.1.1 και 2.6.1.1.2 τεχνικά εγχειρίδια και κατάλογοι ανταλλακτικών
κ.λ.π. αφορούν την παράδοση ενός μόνο υπό προμήθεια είδους. Σε περίπτωση που η
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προμήθεια είναι  πλέον του ενός η ποσότητα των παραπάνω συνοδευτικών υλικών
αυξάνεται αντίστοιχα.

3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΟΡΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

3.1 Εγγυήσεις

3.1.1.Εγγύηση Καλής Λειτουργίας - Καθορισμός Χρόνου Εγγύησης

3.1.1.1 Στην έγγραφη δήλωση της παραγράφου 3.4.1.3 πρέπει
να  δηλώνεται ο  παρεχόμενος  χρόνος  εγγύησης  καλής  λειτουργίας  του  υπό
προμήθεια είδους, ο οποίος θα πρέπει να είναι για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια από
την ημερομηνία οριστικής παραλαβής και η αποδοχή των παρακάτω παραγράφων.
Μέσα  στα  όρια  του  προαναφερθέντος  χρονικού  διαστήματος  της  εγγύησης  καλής
λειτουργίας ο κατασκευαστής - προμηθευτής είναι υποχρεωμένος : 

3.1.1.1.1  Να  αντικαταστήσει  οποιοδήποτε  εξάρτημα  που
παρουσιάζει  πρόωρη  φθορά  ή  συστηματική  βλάβη  με  δική  του  δαπάνη  (υλικά,
εργατικά, μεταφορικά κλπ.).

3.1.1.1.2  Για  δωρεάν  πλήρη  προληπτικό  έλεγχο  και
συντήρηση,  που  θα  εκτελείται  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  του  κατασκευαστή  ή  σε
συχνότερα  χρονικά  διαστήματα,  εφ’  όσον  απαιτηθεί   ανάλογα  με  τον  βαθμό
αξιοποίησής του.

3.1.1.2  Σε  περίπτωση  που  κάποιο  εξάρτημα  ή  σύστημα  του  υπό
προμήθεια είδους εξαιρείται της χρονικής εγγυήσεως , αυτό να αναφέρεται ρητά και να
προσδιορίζεται επακριβώς ο τρόπος εγγυήσεως. 
 

3.1.1.3 Σε περίπτωση μη λειτουργίας του υπό προμήθεια είδους λόγω
βλάβης, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας να παρατείνεται ανάλογα. Οι
επιπλέον  ημέρες  εγγύησης  προσμετρούνται  μόνο  μετά  την  παρέλευση  πέντε  (5)
ημερών από της εγγράφου ειδοποιήσεως του προμηθευτή για τη βλάβη.

3.1.1.4 Άρνηση του προμηθευτή για αποστολή συνεργείου επισκευής
δίνει  το δικαίωμα στην Υπηρεσία μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερολογιακών
ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση και χωρίς άλλη υπενθύμιση να αναθέσει  την
επισκευή του εν λόγω υπό προμήθεια είδους σε άλλη εταιρεία και το κόστος δαπάνης
θα  επιβαρύνει  τον  προμηθευτή.  Ο  προμηθευτής  παραιτείται  του  δικαιώματος
προσφυγής ή κατά οποιοδήποτε τρόπο αμφισβήτησης της υποχρέωσης καταβολής
της δαπάνης επισκευής.

3.1.1.5 Όταν αποδεδειγμένα το υπό προμήθεια είδος λόγω βλαβών
παραμένει για τα πέντε (5) πρώτα χρόνια της εγγύησης εκτός λειτουργίας πέραν του
20% του προσφερόμενου χρόνου εγγύησης, τότε αυτό θεωρείται από τη φύση του
ελαττωματικό  και  ο  προμηθευτής  είναι  υποχρεωμένος  να  το  αντικαταστήσει
ολοκληρωτικά. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν το αντικαταστήσει, η Υπηρεσία
διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει στη δικαιοσύνη.

3.1.1.6 Το  εκτός  λειτουργίας  χρονικό  διάστημα  υπολογίζεται
αθροιστικά  με  έναρξη  μετά  την  παρέλευση  πέντε  (5)  ημερών  από  τη  στιγμή  της
έγγραφης ειδοποίησης του προμηθευτή για τη βλάβη και λήγει μετά την παρέλευση
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δύο (2) εργάσιμων ημερών με την παράδοση του εν λόγω είδους σε λειτουργία. Ο
υπολογισμός  του  συνολικού  χρόνου  λειτουργίας  γίνεται  με  βάση  την  έγγραφη
ειδοποίηση  της  βλάβης  και  το  πρωτόκολλο  που  συντάσσεται  κατά  την
επαναλειτουργία.  Στον  υπολογισμό  του  χρονικού  διαστήματος  των  ημερών  μη
λειτουργίας  μετά  το  χρόνο των πέντε  (5)  εργάσιμων  ημερών υπολογίζονται  και  οι
ημέρες αργίας.

3.1.2 Εγγύηση Δυνατότητας Εφοδιασμού με Ανταλλακτικά - Αναλώσιμα

         Ο  προμηθευτής  πρέπει  να  εγγυηθεί,  με  την  έγγραφη  δήλωση  της
παραγράφου 3.4.1.3 τη δυνατότητα εφοδιασμού της Υπηρεσίας με ανταλλακτικά και
αναλώσιμα  για  τουλάχιστον  δέκα  (10)  χρόνια,  ώστε  να  εξασφαλιστεί  η  πλήρης,
ανελλιπής και ομαλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους.

3.2 Εκπαίδευση - Διάθεση Προσωπικού

Ο  προμηθευτής  είναι  υποχρεωμένος  να  δηλώσει  με  έγγραφη  δήλωση,
όπως  καθορίζεται  στην  παράγραφο  3.4.1.5  ,  ότι  αναλαμβάνει  την  εκπαίδευση
προσωπικού της Υπηρεσίας διαθέτοντας το παρακάτω προσωπικό (καθώς και τυχόν
αναλώσιμο  υλικό,  απαραίτητο  για  την  εκπαίδευση),  χωρίς  καμία   οικονομική
επιβάρυνση:

3.2.1  Ειδικό  τεχνικό  ή  τεχνικούς  στον  τόπο  εγκατάστασης  και  διάθεση
αυτών  στην  επιτροπή  παραλαβής  για  επίδειξη  και  παροχή  εξηγήσεων  πάνω  στο
χειρισμό, τη λειτουργία και την περιγραφή του προς προμήθεια είδους. Η διάρκεια της
επίδειξης αυτής θα είναι το λιγότερο μία (1) και δύναται να παραταθεί σε τέσσερις (4)
εργάσιμες ημέρες ανάλογα με την απαίτηση της επιτροπής. 

3.2.2  Ειδικό  τεχνικό  ή  τεχνικούς  στον  τόπο  εγκατάστασης  για  την
εκπαίδευση ιατρών, τεχνικών και χειριστών της Υπηρεσίας στον τρόπο λειτουργίας,
χειρισμού, συντήρησης και επισκευής του είδους. Ο χρόνος διάθεσης του προσωπικού
θα είναι το λιγότερο μία (1) και δύναται να παραταθεί σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες
ανάλογα με τις απαιτήσεις της ενδιαφερόμενης Μονάδας, στην οποία εγκαθίσταται ή
παραδίδεται το υπό προμήθεια είδος και στην οποία με ευθύνη της θα λειτουργήσει. 

3.3 Παραλαβή - Παράδοση

Η  παράδοση  και  η  παραλαβή  του  υπό  προμήθεια  είδους  να  γίνει  στο
μικρότερο δυνατό χρόνο από την υπογραφή της σύμβασης(να δηλωθεί σύμφωνα με
την §(3.4.1.6), σε πλήρη λειτουργία στην έδρα της Μονάδας επ' ωφελεία της οποίας
γίνεται ο διαγωνισμός, με δαπάνες, ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή. 

3.3.1 Έλεγχος Παραλαβής

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

3.3.1.1 Μακροσκοπικός Έλεγχος

Κατ’ αυτόν θα ελεγχθεί από την επιτροπή:
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3.3.1.1.1 Η καλή κατάσταση του εν λόγω είδους από πλευράς
πληρότητας, εμφάνισης, λειτουργικότητας, κακώσεων ή φθορών.

3.3.1.1.2 Η συμφωνία των χαρακτηριστικών στοιχείων με αυτά
που προσδιορίζονται στην παρούσα Τ.Π. 

3.3.1.1.3Η  ύπαρξη  των  παρελκόμενων,  συσκευών,
ανταλλακτικών, εγγράφων - εντύπων, καθώς και των τεχνικών εγχειριδίων κ.λ.π. που
αναφέρονται σε άλλες παραγράφους της παρούσας Τ.Π. και τα οποία ο προμηθευτής
είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει.

3.3.1.2 Λειτουργικός Έλεγχος

Κατά το λειτουργικό έλεγχο το υπό προμήθεια είδος 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 ή νόμιμου εκπροσώπου του, και με δική
του ευθύνη.

3.3.1.3 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.

3.4 Υποχρεώσεις Προμηθευτή

3.4.1 Υποβολή Εγγράφων για Αξιολόγηση

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

3.4.1.1 Πλήρη περιγραφή του προς προμήθεια είδους 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.

3.4.1.2  Πρωτότυπο διαφημιστικό  βιβλιάριο ή  φυλλάδιο
(PROSPECTUS), για το προς προμήθεια είδος και για τα επιμέρους προσφερόμενα
συστήματα που να περιέχει τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά τους. 

3.4.1.3  Έγγραφη δήλωση  του προμηθευτή ή του κατασκευαστή ή
του νόμιμου εκπροσώπου αυτού (όπως υπόδειγμα Προσθήκης “3” του Παραρτήματος
“Α”), στην οποία να δηλώνεται:

3.4.1.3.1  Ο  παρεχόμενος  χρόνος  εγγύησης,  ο  οποίος  δεν
πρέπει  να  είναι  κάτω  από  πέντε  (5)  έτη  (παράγραφος  3.1.1.1)  ,  η  αποδοχή  των
καθοριζόμενων στις παραγράφους 3.1.1.1 έως και 3.1.1.6 και ότι κατά την παράδοση
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του  υπό  προμήθεια  είδους  θα  παραδίδεται  πρωτότυπη  εγγύηση  του  εργοστασίου
κατασκευής και όχι φωτοαντίγραφο. 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. 

3.4.1.3.2  Ότι  υπάρχει  δυνατότητα  υποστηρίξεως του  προς
προμήθεια είδους με ανταλλακτικά και αναλώσιμα για δέκα (10) τουλάχιστον χρόνια
(παράγραφος 3.1.2.), καθώς επίσης ότι υπάρχει η δυνατότητα (να αναφέρεται χρονικό
διάστημα)  για επισκευές-  συντήρηση,  βαθμονόμηση,  σχετική τεχνική πληροφόρηση
κ.λ.π., όπως καθορίζονται στην παράγραφο 2.6.1.2 .

3.4.1.3.3  Ότι  κατά  την  παράδοση θα συνοδεύουν το  υλικό  τα
τεχνικά εγχειρίδια λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής μαζί με όλα τα απαραίτητα
σχεδιαγράμματα  στην  ελληνική  και  αγγλική  γλώσσα,  ώστε  να  είναι  δυνατή  η
συντήρηση  του,  καθώς  και  κατάλογοι  ανταλλακτικών  και  αναλωσίμων  (εφόσον
απαιτούνται και δηλώθηκαν στην προσφορά). (παράγραφοι 2.6.1.1.1 και 2.6.1.1.2)

3.4.1.3.4 Η χρονολογία κατασκευής του υπο προμήθεια υλικού.

3.4.1.3.5  Ο  χρόνος  παράδοσης  του  υλικού  σε  ημερολογιακές
ημέρες.

               3.4.1.4. 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. 
 

3.4.1.5 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  είδος,  όπως  αναλυτικά  καθορίζεται  στις  παραγράφους  3.2.1  και  3.2.2
(αναφέρατε αναλυτικά εργάσιμες ημέρες διάθεσης του τεχνικού προσωπικού, όπως
υπόδειγμα Προσθήκης “4” του Παραρτήματος “Α”).

3.4.1.6 Έγγραφη  δήλωση στην  οποία  θα  δηλώνεται  ο  χρόνος
προσκομίσεως και  παράδοσης (σε ημερολογιακές ημέρες )  του εν λόγω είδους σε
λειτουργία στον τόπο που θα υποδείξει  η Υπηρεσία καθώς και το ότι  η μεταφορά,
παράδοση  και  εγκατάσταση  του  υπό  προμήθεια  είδους  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 οι  κυρώσεις που θα
αναγράφονται στη σύμβαση και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

3.4.1.7 Πλήρη  κατάλογο στον  οποίο  θα  φαίνεται  ο  αριθμός
ονομαστικού (αν υπάρχει), ο αριθμός κατασκευαστή και η ονομασία του για:

3.4.1.7.1  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  κατ'  αντιστοιχία  στην
παράγραφο 3.4.1.7.1.
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3.4.1.7.2  Τα  ανταλλακτικά που  απαιτούνται  (εφόσον
απαιτούνται)  για  την  εξασφάλιση  της  συντήρησης  του.  Σε  περίπτωση  που  δεν
απαιτείται,  να  αναγράφεται  στο  φύλλο  συμμόρφωσης  κατ'  αντιστοιχία  στην  παρ.
3.4.1.7.2.

3.4.1.8 Πλήρη κατάλογο  με τα τυχόν επιπλέον εξαρτήματα, συσκευές
και ειδικά εργαλεία, εφόσον υπάρχουν και απαιτούνται τα οποία:

3.4.1.8.1  Θα  συνοδεύουν  το  εν  λόγω  είδος  και  θα
συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά (εκτός αυτών που καθορίζονται αναλυτικά στην
παρούσα  προδιαγραφή  σε  διαφορετικές  παραγράφους)  και  θα  αναφέρονται  στον
κατάλογο κατά  αριθμό ονομαστικού (αν  υπάρχει),  αριθμό κατασκευαστή,  ονομασία
τους στην Ελληνική και Αγγλική  γλώσσα και την εργασία την οποία εκτελούν,(όπως
υπόδειγμα  Προσθήκης  “5”  του  Παραρτήματος  “Α”).  Σε  περίπτωση  που  δεν
απαιτούνται,  να  αναγράφεται  στο  φύλλο  συμμόρφωσης  κατ'  αντιστοιχία  στην
παράγραφο 3.4.1.8.1 

3.4.1.8.2 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  και  την  ονομασία  τους  στην  Ελληνική  και  Αγγλική  γλώσσα  (όπως
υπόδειγμα  Προσθήκης  “6”  του  Παραρτήματος  “Α”).  Σε  περίπτωση  που  δεν
απαιτούνται,  να  αναγράφεται  στο  φύλλο  συμμόρφωσης  κατ'  αντιστοιχία  στην
παράγραφο 3.4.1.8.2.

3.4.1.9 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 το
ίδιο υλικό (όπως υπόδειγμα Προσθήκης “7” του Παραρτήματος “Α”).

3.4.2 Βάσει των παραπάνω στοιχείων που θα υποβληθούν και της παρούσας
τεχνικής προδιαγραφής, η αρμόδια επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης θα προβεί στην
αξιολόγηση των προσφορών.

3.4.3 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.

3.4.4 Η Υπηρεσία διατηρεί  το  δικαίωμα επιλογής των παραπάνω υλικών των
παραγράφων 3.4.1.7 και 3.4.1.8.2, καθώς και της παροχής υπηρεσιών που αφορούν
στην συντήρηση (SERVICE) του υπο προμήθεια υλικού.

3.4.5 Παράδοση Εγγράφων - Εντύπων - Υλικών κατά την Παραλαβή
 
Κατά  την  παράδοση  κάθε  ενός  (1)  τεμαχίου  του  εν  λόγω  είδους  ο

προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα παρακάτω:
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3.4.5.1  Δύο (2)  PROSPECTUS και  δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες
8cm x 12cm του  υπό  προμήθεια  είδους,  εφόσον  αυτές  δεν  υπάρχουν  στα
prospectus     τα οποία έχουν κατατεθεί.

3.4.5.2 Δύο (2) πλήρεις σειρές τεχνικών εγχειριδίων λειτουργίας,
συντήρησης και επισκευής του προσφερόμενου υλικού στην ελληνική και αγγλική
γλώσσα (Το τεχνικό εγχειρίδιο της ελληνικής γλώσσας να μην αποτελεί περίληψη της
αγγλικής),  καθώς και  αντίστοιχων εγχειριδίων για τα περιφερειακά συγκροτήματα ή
υποσυγκροτήματα (ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά, καθώς και του Η/Υ) που τυχόν υπάρχουν.

3.4.5.3  Δύο  (2)  πλήρεις  καταλόγους  αναλώσιμων  υλικών  (αν
απαιτούνται  και  έχουν  δηλωθεί  στην  προσφορά)  κατά  αριθμό  ονομαστικού  (αν
υπάρχουν), αριθμό κατασκευαστή, ονομασία του  αναλώσιμου.

3.4.5.4  Δύο  (2)  πλήρεις  καταλόγους  ανταλλακτικών (αν
απαιτούνται και έχουν δηλωθεί στην προσφορά) για τη συντήρηση του υπόψη υλικού,
στους  οποίους  θα  φαίνεται  ο  αριθμός  ονομαστικού  (αν  υπάρχει)  ,  ο  αριθμός
κατασκευαστή και η ονομασία των υλικών - ανταλλακτικών.

3.4.5.5  Όλα τα  εργαλεία και  παρελκόμενα που είναι  ουσιώδη και
απαραίτητα  για  την  καλή  λειτουργία  του  προσφερόμενου  είδους,  τη  χρήση  και  τη
συντήρησή του (θα συμπεριλαμβάνονται στις προσφερθείσες τιμές) και έχουν δηλωθεί
στην  προσφορά,  καθώς  και  εκείνα  που  καθορίζονται  στην  παρούσα  τεχνική
προδιαγραφή.

3.4.5.6  Μηχανολογικά  ηλεκτρικά και  ηλεκτρονικά σχέδια  για  το
προσφερόμενο  υλικό,  τα  οποία  θα  επεκτείνονται  σε  όλα  τα  συγκροτήματα  ή
υποσυγκροτήματά του. Τα παραπάνω σχέδια να είναι εις διπλούν και να έχουν τέτοιες
λεπτομέρειες, ώστε να είναι εύκολη η συντήρησή του.

3.4.5.7  Πρωτότυπη  Έγγραφη εγγύηση καλής  λειτουργίας  για  τα
χρόνια  που  έχουν  δηλωθεί  στην  προσφορά  και  στην  οποία  θα  φαίνεται  και  ο
συγκεκριμένος  εργοστασιακός  αριθμός  (SERIAL): http:// NUMBER).  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.

3.4.5.8 Έγγραφη εγγύηση παροχής ανταλλακτικών και αναλωσίμων
για τα χρόνια που έχουν δηλωθεί στην προσφορά.

3.4.5.9 Πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου –συστήματος ποιότητας.

3.4.5.10.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 3.4.5.1,
3.4.5.2,  3.4.5.3,  3.4.5.4,  3.4.5.5  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  3.4.5.6,
3.4.5.7,  3.4.5.8,  3.4.5.9  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
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3.4.5.11 Αντίγραφα όλων των πιστοποιητικών που αναφέρονται στην
παράγραφο 2.5 της παρούσας.

3.4.6 Φύλλο Συμμόρφωσης
      

Ο  προμηθευτής  είναι  υποχρεωμένος  στην  προσφορά  του  να
επισυνάψει συμπληρωμένο το  ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ του Παραρτήματος "Α" της
Παρούσας. Αυτό  είναι  φύλλο  συσχέτισης  της  προσφοράς  του  προμηθευτή  με  τις
απαιτήσεις της προδιαγραφής της Υπηρεσίας, όπου στη στήλη (γ) αναγράφεται αν το
προσφερόμενο υλικό είναι σύμφωνο με την Τεχνική Προδιαγραφή. 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 προδιαγραφής. 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  στη  στήλη  (γ)  δεν  επαρκεί,  ο  προμηθευτής  μπορεί  να
επισυνάπτει  ιδιαίτερο  φύλλο  όπου  θα  συμπληρώνει  τις  απαντήσεις  του,  κάνοντας
αντίστοιχες παραπομπές.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ.

3.5 ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ

Όλοι οι οι παράγραφοι της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής ονομάζονται
απαράβατοι  όροι και  μη  κάλυψη  έστω  και  ενός  ΣΗΜΑΙΝΕΙ  ΑΠΟΡΡΙΨΗ  ΤΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ.

4. ΔΙΑΦΟΡΑ

4.1 Συσκευασία

Το προς προμήθεια είδος πρέπει να είναι συσκευασμένο με τρόπο που να
εξασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά, καθώς και την καλή συντήρησή του σε περίπτωση
μακροχρόνιας αποθήκευσης.

4.2 Επισημάνσεις Παράδοσης

Σε κατάλληλη θέση στο υπό προμήθεια είδος να επικολληθεί πινακίδα με
μέριμνα του προμηθευτή, στην οποία θα αναγράφονται:

4.2.1 Η ονομασία, ο αριθμός  μητρώου και ο SERIAL): http:// NUMBER του είδους.

4.2.2 Τα στοιχεία του κατασκευαστή και του προμηθευτή.

4.2.3 Ο αριθμός σύμβασης και το έτος υπογραφής.

4.3 Άλλα Θέματα
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4.3.1 O προμηθευτής για την μη εκπλήρωση των όρων της σύμβασης και
των  απαιτήσεων  της  υπηρεσίας  που  αναγράφονται  στην  παρούσα  Τεχνική
Προδιαγραφή,  υποχρεώνεται  να  πληρώσει  Ποινικές  Ρήτρες,  όπως  αυτές
καθορίζονται στο ισχύον νομικό πλαίσιο .
  

4.3.2 Κατά την αξιολόγηση θα ληφθούν υπόψη η εμπειρία και η αξιοπιστία
του  προμηθευτή  -  κατασκευαστικού  οίκου  από  άλλες  προμήθειες  στις  Ένοπλες
Δυνάμεις, σε Οργανισμούς, στο Δημόσιο κ.λ.π.

4.3.3 Ο προμηθευτής μπορεί να συμπληρώσει και να υποβάλει μαζί με την
προσφορά  του  το  Φύλλο  Σχολίων  του  Παραρτήματος  ''Β'',  εφόσον  υπάρχουν
δυσχέρειες προμήθειας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

''Α'' Φύλλο Συμμόρφωσης της Τεχνικής Προδιαγραφής για το είδος (ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΠΙΝΙΔΙΣΤΗΣ).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α" ΣΤΗΝ
Π-ΓΕΣ-ΤΑ - KAΡ 20/372/Έκδοση  1η

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΝΣΗ ΥΓEIONOMIΚΟΥ/2ο Γρ.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αθήνα  Σεπτέμβριος  2008

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΦΥΛΛΟΥ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ Π-ΓΕΣ-ΤΑ - KAΡ 20/372/Έκδοση  1η

ΓΙΑ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΙΝΙΔΙΣΤΗ (ΑΕΑ)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ
Σ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ  ΚΑΙ  ΟΡΟΙ
ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
ΑΝΑΦΟΡΑ  ΣΕ  ΤΕΧΝΙΚΑ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ  ΚΑΙ
PROSPECTUS

2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
2.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Το  προς  προμήθεια  είδος  να  είναι  καινούργιο,
αμεταχείριστο, πλήρες, πρόσφατης και ανθεκτικής
κατασκευής  ......................................και  καλή
λειτουργία του.

ΝΑΙ συμφωνώ απόλυτα ή 
ΟΧΙ δεν συμφωνώ
(διαγράψτε ανάλογα)

2.2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
2.2.1 Να είναι διφασικής τεχνολογίας. Τα πρωτόκολλα

απινιδισμού  να  είναι  επικαιροποιημένα
…………………………………………………………
…………

ΝΑΙ  είναι  και  αναφέρεται
στη  σελίδα  ...
παράγραφο  .   .  της
τεχνικής προσφοράς  ή
ΟΧΙ δεν είναι
(διαγράψτε ανάλογα)

2.2.2 Να  είναι  φορητός,  μικρού  όγκου  και  μεγέθους
(Υψος όχι μεγαλύτερο από 14cm και Πλάτος όχι
μεγαλύτερο από 24cm) 

ΝΑΙ  είναι  και  αναφέρεται
στη  σελίδα  ...
παράγραφο  .   .  της
τεχνικής προσφοράς  ή
ΟΧΙ δεν είναι
(διαγράψτε ανάλογα)

2.2.3 Το  βάρος  του  να  μην  υπερβαίνει  τα  3,5  Kgr.
συμπεριλαμβανομένου του βάρους της μπαταρίας

ΝΑΙ δεν υπερβαίνει    και
αναφέρεται  στη σελίδα ...
παράγραφο  .   .  της
τεχνικής προσφοράς  ή
ΟΧΙ υπερβαίνει
(διαγράψτε ανάλογα)

2.2.4 Να  είναι  από  ανθεκτικό  υλικό  κατάλληλο  για
κραδασμούς,  χτυπήματα,  σκόνη  και  να  είναι
δυνατή η λειτουργία του σε ακραίες συνθήκες από

ΝΑΙ  είναι  και  αναφέρεται
στη  σελίδα  ...
παράγραφο  .   .  της
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ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ
Σ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ  ΚΑΙ  ΟΡΟΙ
ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
ΑΝΑΦΟΡΑ  ΣΕ  ΤΕΧΝΙΚΑ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ  ΚΑΙ
PROSPECTUS

- 20 έως και + 60° C. τεχνικής προσφοράς  ή
ΟΧΙ δεν είναι
(διαγράψτε ανάλογα)

2.2.5 Να  αναγνωρίζει  το  Ηλεκτροκαρδιογράφημα
(ΗΚΓφημα)  του  θύματος  μέσω  αυτοκόλλητων
ηλεκτροδίων,  να  συστήνει  τη  διενέργεια
απινιδιμού και στη συνέχεια να φορτίζει αυτόματα
προκειμένου  να  χορηγήσει  απινιδισμό  (εφόσον
απαιτείται)  σε χρόνο μικρότερο των 10 seconds
στη μέγιστη ενέργεια.

ΝΑΙ  αναγνωρίζει  και
αναφέρεται  στη σελίδα ...
παράγραφο  .   .  της
τεχνικής προσφοράς  ή
ΟΧΙ δεν αναγνωρίζει
(διαγράψτε ανάλογα)

2.2.6 Να έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει τυχόν κίνηση
του  θύματος  και  κακής  εφαρμογής  των
αυτοκόλλητων  ηλεκτροδίων  (pads)  στο  θώρακά
του.

ΝΑΙ  δύναται  και
αναφέρεται  στη σελίδα ...
παράγραφο  .   .  της
τεχνικής προσφοράς  ή
ΟΧΙ δεν δύναται
(διαγράψτε ανάλογα)

2.2.7 Να  παρέχει  μεταβλητή  ένταση  ενέργειας
(απινιδισμό, shock) από 150 έως 360 J η οποία
να  χορηγείται  μέσω  αυτοκόλλητων  ηλεκτροδίων
(pads).  Να  προσαρμόζει  την  κυματομορφή
απινιδισμού  ανάλογα  με  την  διαθωρακική
αντίσταση του ασθενή

ΝΑΙ  παρέχει  και
αναφέρεται  στη σελίδα ...
παράγραφο  .   .  της
τεχνικής προσφοράς  ή
ΟΧΙ δεν παρέχει
(διαγράψτε ανάλογα)

2.2.8 Να  έχει  τη  δυνατότητα  αυτόματης  εσωτερικής
εκφόρτισης  στην  περίπτωση  που  ο  ΑΕΑ,  ενώ
είναι  ήδη  φορτισμένος,  ανιχνεύσει  ΗΚΓφημα
συμβατό με καρδιακή παροχή.

ΝΑΙ  δύναται  και
αναφέρεται  στη σελίδα ...
παράγραφο  .   .  της
τεχνικής προσφοράς  ή
ΟΧΙ δεν δύναται
(διαγράψτε ανάλογα)

2.2.9 Να  διαθέτει  οθόνη  L): http://CD  στην  οποία  να
απεικονίζονται  προειδοποιητικά  μηνύματα  και
οδηγίες κατά τη διάρκεια λειτουργίας του ΑΕΑ.

ΝΑΙ  διαθέτει  και
αναφέρεται  στη σελίδα ...
παράγραφο  .   .  της
τεχνικής προσφοράς  ή
ΟΧΙ δεν διαθέτει
(διαγράψτε ανάλογα)

2.2.10 Να διαθέτει  μη-επαναφορτιζόμενη μπαταρία που
να επιτρέπει…………………:

ΝΑΙ  διαθέτει  και
αναφέρεται  στη σελίδα ...
παράγραφο  .   .  της
τεχνικής προσφοράς  ή
ΟΧΙ δεν διαθέτει
(διαγράψτε ανάλογα)

2.2.10.1 Tην  διενέργεια  τουλάχιστον  200  απινιδισμών
(shock)  στα  200  J   ή  τουλάχιστον   10  ώρες
συνεχούς λειτουργίας καταγραφής (monitoring).

ΝΑΙ  διαθέτει  και
αναφέρεται  στη σελίδα ...
παράγραφο  .   .  της
τεχνικής προσφοράς  ή
ΟΧΙ δεν διαθέτει
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ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ
Σ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ  ΚΑΙ  ΟΡΟΙ
ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
ΑΝΑΦΟΡΑ  ΣΕ  ΤΕΧΝΙΚΑ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ  ΚΑΙ
PROSPECTUS
(διαγράψτε ανάλογα)

2.2.10.2 Σε μη λειτουργία του ΑΕΑ η  διάρκεια ζωής της
μπαταρίας να είναι  5 χρόνια.

ΝΑΙ  διαθέτει  και
αναφέρεται  στη σελίδα ...
παράγραφο  .   .  της
τεχνικής προσφοράς  ή
ΟΧΙ δεν διαθέτει
(διαγράψτε ανάλογα)

2.2.11 Να διαθέτει  ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας.  Σε
περίπτωση εξάντλησης της μπαταρίας να υπάρχει
ηχητικό σήμα που να ενημερώνει τον χειριστή για
την  αναγκαιότητα  αλλαγής  μπαταρίας.
Επιπρόσθετα, να έχει  τη δυνατότητα διενέργειας
τουλάχιστον  5  απινιδισμών  (shock)  ή  1/2  ώρα
συνεχούς  λειτουργίας  έως  την  εξάντληση  της
μπαταρίας.

ΝΑΙ  διαθέτει  και
αναφέρεται  στη σελίδα ...
παράγραφο  .   .  της
τεχνικής προσφοράς  ή
ΟΧΙ δεν διαθέτει
(διαγράψτε ανάλογα)

2.2.12 Να διαθέτει  ενσωματωμένη μνήμη αποθήκευσης
δεδομένων  συμπεριλαμβανομένου  του
λαμβανόμενου  ΗΚΓφήματος  διάρκειας
τουλάχιστον 30 min. Η μεταφορά των δεδομένων
να  γίνεται  μέσω  Η/Υ  και  να  μην  απαιτεί
επιπρόσθετο εξοπλισμό.

ΝΑΙ  διαθέτει  και
αναφέρεται  στη σελίδα ...
παράγραφο  .   .  της
τεχνικής προσφοράς  ή
ΟΧΙ  δεν  διαθέτει
(διαγράψτε ανάλογα)

2.2.13 Να  διαθέτει  φωνητικά,γραφικά  και  οπτικά
μηνύματα  καθοδήγησης  του  χειριστή,  στην
ελληνική γλώσσα.  Να διαθέτει  μενού ρυθμίσεων
στην ελληνική γλώσσα

ΝΑΙ  διαθέτει  και
αναφέρεται  στη σελίδα ...
παράγραφο  .   .  της
τεχνικής προσφοράς  ή
ΟΧΙ δεν διαθέτει
(διαγράψτε ανάλογα)

2.2.14 Να  διενεργείται  αυτόματος  έλεγχος  λειτουργίας
των κυκλωμάτων επί καθημερινής βάσεως καθώς
και κάθε φορά που ενεργοποιείται ο ΑΕΑ.

ΝΑΙ  διενεργείται  και
αναφέρεται  στη σελίδα ...
παράγραφο  .   .  της
τεχνικής προσφοράς  ή
ΟΧΙ δεν διενεργείται
(διαγράψτε ανάλογα)

2.2.15 Να  έχει  τη  δυνατότητα  αυτόματης
απενεργοποίησης μετά από πάροδο τουλάχιστον
3 min. σε περίπτωση που δεν   τοποθετηθούν τα
αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια στο θώρακα του θύματος
ώστε να αποφεύγεται κατανάλωση της μπαταρίας
από εσφαλμένη ενεργοποίηση του ΑΕΑ.

ΝΑΙ  έχει  και  αναφέρεται
στη  σελίδα  ...
παράγραφο  .   .  της
τεχνικής προσφοράς  ή
ΟΧΙ δεν έχει
(διαγράψτε ανάλογα)

2.3 ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
2.3.1 Το υπό προμήθεια είδος κατά την παράδοσή του

να συνοδεύεται ……………….. :
ΝΑΙ  το  συνοδεύουν  τα
παρακάτω  ή  ΟΧΙ  δεν  το
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ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ
Σ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ  ΚΑΙ  ΟΡΟΙ
ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
ΑΝΑΦΟΡΑ  ΣΕ  ΤΕΧΝΙΚΑ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ  ΚΑΙ
PROSPECTUS
συνοδεύουν  (διαγράψτε
ανάλογα)

2.3.1.1  Δυο  ζεύγη  αυτοκόλλητων  ηλεκτροδίων  ΑΕΑ
(pads) ενηλίκων.

ΝΑΙ  διαθέτει  και
αναφέρεται  στη σελίδα ...
παράγραφο  .   .  της
τεχνικής προσφοράς  ή
ΟΧΙ  δεν  διαθέτει
(διαγράψτε ανάλογα)

2.3.1.2  Ένα  set μπαταριών  (  μη-επαναφορτιζόμενων)
Λιθίου

ΝΑΙ  διαθέτει  και
αναφέρεται  στη σελίδα ...
παράγραφο  .   .  της
τεχνικής προσφοράς  ή
ΟΧΙ  δεν  διαθέτει
(διαγράψτε ανάλογα)

2.3.1.3  Ένα Operational Manual. ΝΑΙ  διαθέτει  και
αναφέρεται  στη σελίδα ...
παράγραφο  .   .  της
τεχνικής προσφοράς  ή
ΟΧΙ  δεν  διαθέτει
(διαγράψτε ανάλογα)

2.3.1.4  Μια τσάντα μεταφοράς. ΝΑΙ  διαθέτει  και
αναφέρεται  στη σελίδα ...
παράγραφο  .   .  της
τεχνικής προσφοράς  ή
ΟΧΙ  δεν  διαθέτει
(διαγράψτε ανάλογα)

2.3.1.5 Να  συνοδεύεται  επίσης  από  επιτοίχιο  ερμάριο
φύλαξης  το  οποίο  να  διαθέτει  συναγερμό,  ο
οποίος  θα  ενεργοποιείται  κάθε  φορά  που  θα
ανοίγει η πόρτα του ερμαρίου.

ΝΑΙ  συνοδεύται  και
αναφέρεται  στη σελίδα ...
παράγραφο  .   .  της
τεχνικής προσφοράς  ή
ΟΧΙ  δεν  συνοδεύται
(διαγράψτε ανάλογα)

2.3.2 Τυχόν πρόσθετα παρελκόμενα και συστήματα
του εν λόγω υλικού εκτός αυτών που καθορίζονται
στην  παράγραφο  2.3.1,  τα  οποία  μπορούν  να
τοποθετηθούν  και  να  συνεργαστούν  με  το
προσφερόμενο  υλικό  και  τα  οποία  δεν  θα  το
συνοδεύουν…………………………………………..

ΝΑΙ  υπάρχουν  και
αναφέρονται  στη
σελίδα  .....
παράγραφο  ......  της
τεχνικής  προσφοράς  ή
ΟΧΙ  δεν
υπάρχουν(διαγράψτε
ανάλογα)

2.4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
2.4.1
3.4.1.6

Η  μεταφορά  και  η
εγκατάσταση...............................................  γίνεται
ο διαγωνισμός.

ΝΑΙ συμφωνώ απόλυτα ή 
ΟΧΙ δεν συμφωνώ
(διαγράψτε ανάλογα)

2.4.2 Ο  χώρος  που  θα ΝΑΙ συμφωνώ απόλυτα ή 
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ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ
Σ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ  ΚΑΙ  ΟΡΟΙ
ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
ΑΝΑΦΟΡΑ  ΣΕ  ΤΕΧΝΙΚΑ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ  ΚΑΙ
PROSPECTUS

τοποθετηθεί...........................................
προμηθευτές.

ΟΧΙ δεν συμφωνώ
(διαγράψτε ανάλογα)

2.5 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
2.5.1 Στην  προσφορά  που  θα  κατατίθεται  να  γίνεται

υποχρεωτική αναφορά στο σύστημα αξιοπιστίας
που εφαρμόζεται  για  το  προς προμήθεια  υλικό,
υπό  μορφή  ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ,  σύμφωνα  με  το
υπόδειγμα Προσθήκης “2” του Παραρτήματος “Γ”,
στην οποία να βεβαιώνονται ή να δηλώνονται τα
παρακάτω:
        2.5.1.1 Ότι το εργοστάσιο κατασκευής του
υπο προμήθεια είδους είναι πιστοποιημένο κατά
ISO 9001/2000 ή ISO 13485/2003.
2.5.1.2……………………………………………
…………………………………………………………
………….

ΝΑΙ  υποβάλλονται
απόλυτα

2.5.2 Πιστοποιητικό  σήμανσης  (CE)  όπως
…………………………  ……………………………..
……………...................................

ΝΑΙ  υποβάλλονται
απόλυτα

2.5.3 Να υποβληθούν με την προσφορά πιστοποιητικό
συστήματος  ποιότητας  εμπορίας  και  διακίνησης
ιατροτεχνολογικών  προϊόντων  (ΔΥ  8δ/Γ.Π.  οικ.
1348, ΦΕΚ 32Β΄/2004).

ΝΑΙ  υποβάλλονται
απόλυτα

2.6 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
2.6.1 Ο  προμηθευτής  να  δηλώνει  στην  έγγραφη

δήλωση  της  παρ.  3.4.1.3  ότι  για  το  υπο
προμήθεια είδος…………:

ΝΑΙ  δηλώνονται  στην
συνημμένη  δήλωση  της
παρ. 3.4.1.3 τα παρακάτω

2.6.1.1 Υπάρχουν  και  θα  το  συνοδεύουν  κατά  την
παράδοσή του:

2.6.1.1.1 Τεχνικά  εγχειρίδια  λειτουργίας
του..............................

ΝΑΙ θα το συνοδεύουν ή 
ΟΧΙ  δεν  θα  το
συνοδεύουν
(διαγράψτε ανάλογα)

2.6.1.1.2 Κατάλογοι ανταλλακτικών και αναλωσίμων υλικών
.........................................................

ΝΑΙ  υπάρχουν  και  θα  το
συνοδεύουν ή 
ΟΧΙ δεν υπάρχουν και δεν
θα το συνοδεύουν
(διαγράψτε ανάλογα)

2.6.1.2 Υπάρχει  η  δυνατότητα
επισκευής...............................................................
..πρέπει:

ΝΑΙ  συμφωνώ  απόλυτα
και  σχετικές  λεπτομέρειες
αναφέρονται  στην
δήλωση της παρ. 3.4.1.3 

2.6.1.2.1 Να παρέχεται τεχνική υποστήριξη με οργανωμένο
σέρβις  από  έμπειρο,  κατάλληλα  εκπαιδευμένο

ΝΑΙ  αναφέρεται  στην
έγγραφη δήλωση 
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ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ
Σ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ  ΚΑΙ  ΟΡΟΙ
ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
ΑΝΑΦΟΡΑ  ΣΕ  ΤΕΧΝΙΚΑ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ  ΚΑΙ
PROSPECTUS

τεχνικό  και  επιστημονικό  προσωπικό  (αριθμός,
ειδικότητες  τεχνικών),  να  υπάρχουν  κατάλληλες
εγκαταστάσεις  και  αποθήκες  με  ικανό  απόθεμα
ανταλλακτικών  στην  Ελλάδα  (διευθύνσεις,
τηλέφωνα,  FAX),  έτσι  ώστε  να  διασφαλίζεται  η
σωστή  λειτουργία  και  η  πλήρης  τεχνική
υποστήριξή του.

ή
ΟΧΙ δεν αναφέρεται

2.6.1.2.2 Να  προσκομίζεται  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.

ΝΑΙ  προσκομίζεται  το
σχετικό έγγραφο 
ή
ΟΧΙ δεν προσκομίζεται

2.6.1.2.3 Να  αναφέρεται  Χρονοδιάγραμμα  προληπτικών
συντηρήσεων σύμφωνα με τον κατασκευαστή με
πλήρη περιγραφή της απαιτούμενης συντήρησης
και των χρησιμοποιούμενων    ανταλλακτικών.

ΝΑΙ  αναγράφεται  στην
έγγραφη  δήλωση
Χρονοδιάγραμμα
προληπτικών
συντηρήσεων ή 
ΟΧΙ δεν αναγράφεται

2.6.2 Διευκρινίζεται  ότι  τα
καθοριζόμενα  .............................................αυξάνε
ται αντίστοιχα

ΝΑΙ συμφωνώ απόλυτα

3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ- ΟΡΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

3.1 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

3.1.1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ
ΧΡΟΝΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

3.1.1.1 Στην έγγραφη δήλωση της παρ. 3.4.1.3 πρέπει να
δηλώνεται  ο  παρεχόμενος  χρόνος  εγγύησης
καλής  λειτουργίας………………………………….ο
κατασκευαστής-  προμηθευτής   είναι
υποχρεωμένος:

NΑΙ συμφωνώΑΙ  συμφωνώ απόλυτα
και  ο  χρόνος  εγγύησης
καλής  λειτουργίας
αναγράφεται  στην
δήλωση της παρ.3.4.1.3

3.1.1.1.1 Να  αντικαταστήσει  οποιοδήποτε  εξάρτημα  που
παρουσιάζει  πρόωρη  φθορά  ή  συστηματική
βλάβη  με  δική  του  δαπάνη  (υλικά,  εργατικά,
μεταφορικά κλπ.).

ΝΑΙ συμφωνώ απόλυτα

3.1.1.1.2 Για  δωρεάν  πλήρη  προληπτικό  έλεγχο  και
συντήρηση,  που  θα  εκτελείται  σύμφωνα  με  τις
οδηγίες  του  κατασκευαστή  ή  σε  συχνότερα
χρονικά διαστήματα, εφ’ όσον απαιτηθεί  ανάλογα
με τον βαθμό αξιοποίησής του.

ΝΑΙ συμφωνώ απόλυτα

3.1.1.2 Σε περίπτωση που κάποιο εξάρτημα ή σύστημα
του υπό προμήθεια είδους εξαιρείται της χρονικής
εγγυήσεως  ,  αυτό  να  αναφέρεται  ρητά  και  να

ΝΑΙ αναφέρεται ρητά στην
έγγραφη  δήλωση  και
προσδιορίζεται  ο  τρόπος
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ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ
Σ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ  ΚΑΙ  ΟΡΟΙ
ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
ΑΝΑΦΟΡΑ  ΣΕ  ΤΕΧΝΙΚΑ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ  ΚΑΙ
PROSPECTUS

προσδιορίζεται επακριβώς ο τρόπος εγγυήσεως. εγγύησης.
3.1.1.3 Σε  περίπτωση  μη

λειτουργίας ....................................................για τη
βλάβη.

ΝΑΙ συμφωνώ απόλυτα ή 
ΟΧΙ δεν συμφωνώ
(διαγράψτε ανάλογα)

3.1.1.4 Άρνηση  του
προμηθευτή  ..................................................
καταβολής της δαπάνης επισκευής

ΝΑΙ συμφωνώ απόλυτα ή 
ΟΧΙ δεν συμφωνώ
(διαγράψτε ανάλογα)

3.1.1.5 Όταν  αποδεδειγμένα  το
υπό  .............................................  να  προσφύγει
στη δικαιοσύνη.

ΝΑΙ συμφωνώ απόλυτα ή 
ΟΧΙ δεν συμφωνώ
(διαγράψτε ανάλογα)

3.1.1.6 Το  εκτός
λειτουργίας  ..........................................................
και οι ημέρες αργίας.

ΝΑΙ συμφωνώ απόλυτα ή 
ΟΧΙ δεν συμφωνώ
(διαγράψτε ανάλογα)

3.1.2 ΕΓΓΥΗΣΗ  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ  ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ  ΜΕ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

3.1.2.1 Ο προμηθευτής πρέπει να εγγυηθεί................του
υπό προμήθεια είδους

NΑΙ συμφωνώΑΙ  συμφωνώ απόλυτα
και  ο  χρόνος  εγγύησης
εφοδιασμού  με
ανταλλακτικά  και
αναλώσιμα  αναγράφεται
στην  δήλωση  της
παρ.3.4.1.3

3.2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να δηλώσει
με  έγγραφη  δήλωση,  όπως  καθορίζεται  στην
παράγραφο  3.4.1.5  ,  ότι
αναλαμβάνει…………………………………………
………….

NΑΙ συμφωνώ απόλυτα

3.2.1 Ειδικό  τεχνικό  ή  τεχνικούς  ............................της
επιτροπής.

NΑΙ συμφωνώΑΙ  συμφωνώ απόλυτα
και  αυτό  δηλώνεται  στη
δήλωση της παρ.3.4.1.6

3.2.2 Ειδικό  τεχνικό  ή  τεχνικούς  .........................  θα
λειτουργήσει.

NΑΙ συμφωνώΑΙ  συμφωνώ απόλυτα
και  αυτό  δηλώνεται  στη
δήλωση της παρ.3.4.1.6

3.3 ΠΑΡΑΛΑΒΗ- ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΝΑΙ συμφωνώ απόλυτα ή 
ΟΧΙ δεν συμφωνώ
(διαγράψτε ανάλογα)

3.3.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΝΑΙ συμφωνώ απόλυτα ή 
ΟΧΙ δεν συμφωνώ
(διαγράψτε ανάλογα)

3.3.1.1 Μακροσκοπικός Έλεγχος

3.3.1.1.1 Η  καλή  κατάσταση  ........................κακώσεων  ή ΝΑΙ συμφωνώ απόλυτα ή 
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ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ
Σ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ  ΚΑΙ  ΟΡΟΙ
ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
ΑΝΑΦΟΡΑ  ΣΕ  ΤΕΧΝΙΚΑ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ  ΚΑΙ
PROSPECTUS

φθορών ΟΧΙ δεν συμφωνώ
(διαγράψτε ανάλογα)

3.3.1.1.2 Η  συμφωνία  των
χαρακτηριστικών  .................................................σ
τη σύμβαση

ΝΑΙ συμφωνώ απόλυτα ή 
ΟΧΙ δεν συμφωνώ
(διαγράψτε ανάλογα)

3.3.1.1.3 Η  ύπαρξη  των  παρελκομένων  ..........................
είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει

ΝΑΙ συμφωνώ απόλυτα ή 
ΟΧΙ δεν συμφωνώ
(διαγράψτε ανάλογα)

3.3.1.2 Λειτουργικός Έλεγχος ΝΑΙ συμφωνώ απόλυτα ή 
ΟΧΙ δεν συμφωνώ
(διαγράψτε ανάλογα)

3.3.1.3 Λοιποί Έλεγχοι ΝΑΙ συμφωνώ απόλυτα ή 
ΟΧΙ δεν συμφωνώ
(διαγράψτε ανάλογα)

3.4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
3.4.1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
3.4.1.1 Πλήρη  περιγραφή  του  προς  .................στην

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Καταθέτουμε  τεχνική
προσφορά  στη
σελίδα  ..............  της
οποίας  αναγράφεται
πλήρης  περιγραφή  του
υλικού  μαζί με τα τεχνικά
χαρακτηριστικά του.

3.4.1.2 Πρωτότυπο  διαφημιστικό  βιβλιάριο  ή
φυλλάδιο .............  τεχνικά χαρακτηριστικά τους. 

Καταθέτουμε διαφημιστικό
φυλλάδιο  και
πιστοποιητικά.

3.4.1.3 Έγγραφη
δήλωση ..................................................................
.................................. στην οποία να δηλώνεται:

ΝΑΙ  κατατίθεται  έγγραφη
δήλωση

3.4.1.3.1 Ο παρεχόμενος χρόνος εγγύησης, ο οποίος δεν
πρέπει  να  είναι  κάτω  από  πέντε  (5)  έτη
(παράγραφος  3.1.1.1),  η  αποδοχή  των
καθοριζόμενων στις παραγράφους 3.1.1.1 έως και
3.1.1.6  και  ότι  κατά  την  παράδοση  του  υπό
προμήθεια  είδους  θα  παραδίδεται  πρωτότυπη
εγγύηση  του  εργοστασίου  κατασκευής  και  όχι
φωτοαντίγραφο.  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.

Ναι δηλώνεται

3.4.1.3.2 Ότι  υπάρχει  δυνατότητα  υποστηρίξεως του
προς  προμήθεια  είδους  με  ανταλλακτικά  και
αναλώσιμα  για  δέκα  (10)  τουλάχιστον  χρόνια

Ναι δηλώνεται
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(παράγραφος 3.1.2.), καθώς επίσης ότι υπάρχει η
δυνατότητα (να αναφέρεται χρονικό διάστημα) για
επισκευές-  συντήρηση,  βαθμονόμηση,  σχετική
τεχνική πληροφόρηση κ.λ.π., όπως καθορίζονται
στην παράγραφο 2.6.1.2 .

3.4.1.3.3 Ότι κατά την παράδοση θα συνοδεύουν το υλικό
τα τεχνικά εγχειρίδια λειτουργίας, συντήρησης και
επισκευής  μαζί  με  όλα  τα  απαραίτητα
σχεδιαγράμματα  στην  Ελληνική  και  Αγγλική
γλώσσα, ώστε να είναι δυνατή η συντήρηση του,
καθώς  και  κατάλογοι  ανταλλακτικών  και
αναλωσίμων (εφόσον απαιτούνται και δηλώθηκαν
στην προσφορά).  (παράγραφοι  2.6.1.1.1  και
2.6.1.1.2)

Ναι δηλώνεται

3.4.1.3.4 Η  χρονολογία  κατασκευής  του  υπό  προμήθεια
υλικού.

Ναι δηλώνεται

3.4.1.3.5 Ο  χρόνος  παράδοσης  του  υλικού  σε
ημερολογιακές ημέρες

Ναι δηλώνεται

3.4.1.4 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.

Ναι δηλώνεται

3.4.1.5 Έγγραφη  δήλωση  ότι  ο  προμηθευτής
αναλαμβάνει................

ΝΑΙ  κατατίθεται  έγγραφη
δήλωση

3.4.1.6 Έγγραφη  δήλωση  στην  οποία  δηλώνεται  ο
χρόνος  προσκομίσεως
………………………………………..

ΝΑΙ  κατατίθεται  έγγραφη
δήλωση

3.4.1.7 Πλήρη  κατάλογο   (αν  είναι  δυνατόν
εικονογραφημένο)  στον  οποίο  θα  φαίνεται
………………………………………..για  τα  χρόνια
που  δηλώθηκε  στην  προσφορά  ότι  υπάρχει
δυνατότητα υποστήριξης,  για:

3.4.1.7.1 Για  τα  αναλώσιμα  υλικά
….................................................

Κατατίθεται ή
Δεν  κατατίθεται  διότι  δεν
απαιτείται  (διαγράψτε
ανάλογα)

3.4.1.7.2 Για  τη  συντήρηση  του
…............................................................................
.....

Κατατίθεται ή
Δεν  κατατίθεται  διότι  δεν
απαιτείται  (διαγράψτε
ανάλογα)
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3.4.1.8 Πλήρη  κατάλογο  με  τα  τυχόν  επιπλέον
εξαρτήματα  συσκευές  και  ειδικά  εργαλεία
…...................... τα οποία

3.4.1.8.1 Θα  συνοδεύουν  το  εν  λόγω  είδος  και  θα
συμπεριλαμβάνονται  στην
προσφορά…………………..
 …...........................................................................
........

Κατατίθεται ή
Δεν  κατατίθεται  διότι  δεν
απαιτείται  (διαγράψτε
ανάλογα)

3.4.1.8.2 Θα  μπορούν  να  προσαρμοστούν  στο
…............................................................................
.....

Κατατίθεται ή
Δεν  κατατίθεται  διότι  δεν
απαιτείται  (διαγράψτε
ανάλογα)

3.4.1.9 Σύντομο  ιστορικό  του  προμηθευτή  και  του
κατασκευαστή  καθώς  και  κατάλογος  πελατών
…............................................................................
...............

Κατατίθεται συνημμένα με
την  τεχνική  προσφορά
σύντομο  ιστορικό  και
κατάλογος πελατών.

3.4.2 Βάσει  των  παραπάνω  …................στην
αξιολόγηση των προσφορών.

ΝΑΙ συμφωνώ απόλυτα ή 
ΟΧΙ δεν συμφωνώ
(διαγράψτε ανάλογα)

3.4.3 Η  επιτροπή  τεχνικής  αξιολόγησης
…...............χωρίς  καμιά  απαίτηση  του
προμηθευτή.

ΝΑΙ συμφωνώ απόλυτα ή
ΟΧΙ  δεν  συμφωνώ
(διαγράψτε ανάλογα)

3.4.4 Η  Υπηρεσία  διατηρεί  το
…...................................................  (SERVICE)
του υπο προμήθεια υλικού.

ΝΑΙ συμφωνώ απόλυτα ή
ΟΧΙ  δεν  συμφωνώ
(διαγράψτε ανάλογα)

3.4.5 ΠΑΡΑΔΟΣΗ  ΕΓΓΡΑΦΩΝ-  ΕΝΤΥΠΩΝ-  ΥΛΙΚΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

3.4.5.1 Δύο  PROSPECTUS
….........................................................................

ΝΑΙ θα κατατεθούν ή
ΟΧΙ  δεν  θα  κατατεθούν
(διαγράψτε ανάλογα)

3.4.5.2 Δύο  πλήρεις  σειρές  τεχνικών  εγχειριδίων
….....................................................................

ΝΑΙ θα κατατεθούν ή
ΟΧΙ  δεν  θα  κατατεθούν
(διαγράψτε ανάλογα)

3.4.5.3 Δύο  πλήρεις  καταλόγους  αναλωσίμων
…...................................................................

ΝΑΙ θα κατατεθούν ή
ΟΧΙ  δεν  θα  κατατεθούν
(διαγράψτε ανάλογα)

3.4.5.4 Δύο  πλήρεις  καταλόγους  ανταλλακτικών
…................................................................. 

ΝΑΙ θα κατατεθούν ή
ΟΧΙ  δεν  θα  κατατεθούν
(διαγράψτε ανάλογα)

3.4.5.5 Όλα  τα  εργαλεία  και
παρελκόμενα .........................................................
...................................... 

ΝΑΙ θα κατατεθούν ή
ΟΧΙ  δεν  θα  κατατεθούν
(διαγράψτε ανάλογα)

3.4.5.6 Μηχανολογικά  ηλεκτρικά  και  ηλεκτρονικά ΝΑΙ θα κατατεθούν ή
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σχέδια ....................................................................
........................

ΟΧΙ  δεν  θα  κατατεθούν
(διαγράψτε ανάλογα)

3.4.5.7 Πρωτότυπη  Έγγραφη  εγγύηση  καλής
λειτουργίας .............................................................
.............

ΝΑΙ θα κατατεθεί ή
ΟΧΙ δεν θα κατατεθεί 
(διαγράψτε ανάλογα)

3.4.5.8 Έγγραφη  εγγύηση  παροχής
ανταλλακτικών .......................................................
...

ΝΑΙ θα κατατεθεί ή
ΟΧΙ δεν θα κατατεθεί 
(διαγράψτε ανάλογα)

3.4.5.9 Πιστοποιητικά  ποιοτικού ελέγχου – συστήματος
ποιότητος ...............................................................
........................

ΝΑΙ θα κατατεθεί ή
ΟΧΙ δεν θα κατατεθεί 
(διαγράψτε ανάλογα)

3.4.5.10 Τα  τεχνικά  εγχειρίδια,  οι
κατάλογοι ...............................................................
.....................

ΝΑΙ συμφωνώ απόλυτα ή
ΟΧΙ  δεν  συμφωνώ
(διαγράψτε ανάλογα)

3.4.5.11 Αντίγραφα  όλων  των
πιστοποιητικών…………………..

ΝΑΙ θα κατατεθούν ή
ΟΧΙ  δεν  θα  κατατεθούν
(διαγράψτε ανάλογα)

3.4.6 ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Κατατίθεται το παρόν
3.5 ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ

Όλοι  οι  παράγραφοι  της  παρούσας
τεχνικής προδιαγραφής ονομάζονται  απαράβατοι όροι
και  μη  κάλυψη  έστω  και  ενός  ΣΗΜΑΙΝΕΙ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ  ΤΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΚΑΙ  ΤΗΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ.

Αποδέχομαι

4 ΔΙΑΦΟΡΑ
4.1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑΙ συμφωνώ απόλυτα ή

ΟΧΙ  δεν  συμφωνώ
(διαγράψτε ανάλογα)

4.2 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
4.2.1 Η  ονομασία,  ο  αριθμός  μητρώου  και  ο  serial

number του είδους
ΝΑΙ συμφωνώ απόλυτα ή
ΟΧΙ  δεν  συμφωνώ
(διαγράψτε ανάλογα)

4.2.2 Τα  στοιχεία  του  κατασκευαστή  και  του
προμηθευτή

ΝΑΙ συμφωνώ απόλυτα ή
ΟΧΙ  δεν  συμφωνώ
(διαγράψτε ανάλογα)

4.2.3 Ο αριθμός σύμβασης και το έτος υπογραφής ΝΑΙ συμφωνώ απόλυτα ή
ΟΧΙ  δεν  συμφωνώ
(διαγράψτε ανάλογα)

4.3 ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ
4.3.1 O προμηθευτής για την μη εκπλήρωση των όρων

της
…………………………………………………………
…………

ΝΑΙ συμφωνώ απόλυτα ή
ΟΧΙ  δεν  συμφωνώ
(διαγράψτε ανάλογα)
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4.3.2 Κατά  την  αξιολόγηση  θα  ληφθούν  υπόψη
………………….  ....................................................
.........................................

ΝΑΙ συμφωνώ απόλυτα ή
ΟΧΙ  δεν  συμφωνώ
(διαγράψτε ανάλογα)

4.3.3 Ο  προμηθευτής  μπορεί  να
συμπληρώσει……………………..

ΝΑΙ συμφωνώ απόλυτα ή
ΟΧΙ  δεν  συμφωνώ
(διαγράψτε ανάλογα)

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ :
α.   Στη στήλη (α) αναγράφονται οι παράγραφοι της Τεχνικής Περιγραφής (Τ.Π.).
β.  Στη στήλη (β) αναγράφεται η εισαγωγή ή μια περίληψη των παραγράφων με τα
απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά και  όρους αποδοχής του υπό προμήθεια υλικού.
γ.   Στη στήλη (γ) δηλώνεται αντίστοιχα σε κάθε παράγραφο αν τα χαρακτηριστικά του
προσφερόμενου Υλικού
συμφωνούν  απόλυτα  ή  όχι με  την  Τεχνική  Περιγραφή.  Αυτό  θα  γίνεται  με  την
αναγραφή  στη  στήλη  (γ)  και  απέναντι  σε  κάθε  παράγραφο  ότι,  "ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ
ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΕ ΤΗΝ Τ.Π." ή "ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ Τ.Π". Σε περίπτωση που
δεν υπάρχει συμφωνία αναγράφονται  υποχρεωτικά όλα τα προσφερόμενα άλλα
χαρακτηριστικά, με αντίστοιχη παραπομπή, στο σημείο του PROSPECTUS - Τεχνικού
Εγχειριδίου.
δ.    Για όσα χαρακτηριστικά δίνονται στη στήλη (β) και στα PROSPECTUS - Τεχνικά
Εγχειρίδια  στη  στήλη  (γ),  σε  διαφορετικές  μονάδες  από  εκείνες  της  Τεχνικής
Περιγραφής,  να  δίνονται  υποχρεωτικά οι  τύποι  μετατροπής  αυτών  καθώς  και
επεξηγήσεις της χρησιμοποιούμενης διαφορετικής ορολογίας από εκείνης της Τ.Π.

       ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
1” Υπόδειγμα   Κατάστασης  Εξαρτημάτων  -  Παρελκομένων  που  μπορούν  να
τοποθετηθούν και να συνεργαστούν και δε θα το συνοδεύουν 
”2” Υπόδειγμα  Βεβαίωσης Αξιοπιστίας
”3” Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης
”4” Υπόδειγμα  Προτεινόμενης Οργάνωσης Εκπαίδευσης
”5”  Υπόδειγμα   Κατάστασης  Εξαρτημάτων-Παρελκομένων  που  θα  συνοδεύουν  το
υλικό
”6” Υπόδειγμα  Ιστορικού του Προμηθευτή
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                                                                             ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
                                                                             ΔΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ / 2ο Γρ.
ΠΡΟΣΘΗΚΗ "1"  ΤΟΥ                                          Αθήνα   ………………….
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ "Α" ΣΤΗΝ
Π-ΓΕΣ-ΤΑ-………………./Έκδοση …η

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ-ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ  ΠΟΥ  ΜΠΟΡΟΥΝ  ΝΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕ ΘΑ ΤΟ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ

(ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2.3.2)  --------------------------------------------------------------------------------

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ-ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ………[1]………..

ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕ
ΘΑ ΤΟ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ

α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΚΩΔΙΚΟ
Σ

ΕΡΓΑΣΙΑ  ΠΟΥ
ΕΚΤΕΛΟΥΝ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΣΕ
PROSPECTUS

ΠΡΟΣΟΧΗ 
ΔΕΝ  ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ  ΜΑΖΙ  ΜΕ  ΤΟ  ΦΥΛΛΟ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΤΑΝ  ΓΙΑ  ΤΟ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ  ΥΛΙΚΟ  ΔΕΝ  ΥΠΑΡΧΟΥΝ  ΠΡΟΣΘΕΤΑ  ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ-
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
1. Αναγράφεται το προσφερόμενο Υλικό ή η Συσκευή ή το Μηχάνημα

Υπογραφή
Νόμιμου Εκπροσώπου

Τίθεται Σφραγίδα
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                                                                             ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
                   ΔΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ/2ο Γρ. 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ "2"  ΤΟΥ                                              Αθήνα  ………………………
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ "Α" ΣΤΗΝ
Π-ΓΕΣ-ΤΑ-…………………/Έκδοση ..η

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ

(ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2.5.1)------------------------------------------------------
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Βεβαιώνουμε ότι το Εργοστάσιο μας …………….[1]………………
 Είναι πιστοποιημένο κατά ……………[2]…………… και συγκεκριμένα:
α.  Η  πιστοποίηση  του  Εργοστασίου  πραγματοποιήθηκε  από  το  ………
…………………………[3]…………………………………………………
β. Η πιστοποίησης του Εργοστασίου έγινε στις ………………[4]…….……
γ. Ο χρόνος λήξης της πιστοποίησης του Εργοστασίου είναι …… ..…[5]…..…….
δ. Ο αριθμός πιστοποίησης του Εργοστασίου είναι ……… ..…[6]…………..…….
ε.  Ο  Υπεύθυνος  από  το  …………[3]…………… που  πραγματοποίησε  την
πιστοποίηση  του  Εργοστασίου  ονομάζεται  …………[7]…………,  βρίσκεται  στη
διεύθυνση …………[8]…………… και έχει  τηλέφωνο…..…[9]….…. και FAX ……..…
[10]…..……..

                                                                                ……….[11]………..[12] 
                                                                                                             Ο
                                                                                                            Βεβαιών
…………[13]………

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
1. Αναγράφεται το όνομα του Εργοστασίου
2. Αναγράφεται τι είδους πιστοποιητικό έχει πάρει
3. Αναγράφεται ο φορέας (Δημόσιος ή Ιδιωτικός) πιστοποίησης που πραγματοποίησε
την πιστοποίηση του εργοστασίου.
4. Αναγράφεται η ημερομηνία που πιστοποιήθηκε το Εργοστάσιο.
5. Αναγράφεται η ημερομηνία που λήγει η πιστοποίηση του Εργοστασίου.
6. Αναγράφεται ο αριθμός πιστοποίησης του Εργοστασίου.
7. Αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του Υπευθύνου του Φορέα (Δημοσίου ή Ιδιωτικού)
Πιστοποίησης που επέβλεπε την Πιστοποίηση του Εργοστασίου.
8. Αναγράφεται  η  διεύθυνση  του  υπευθύνου  του  φορέα  (Δημοσίου  ή  Ιδιωτικού)
πιστοποίησης που επέβλεπε την πιστοποίηση του Εργοστασίου.
9,10. Αναγράφεται το τηλέφωνο και το FAX του υπευθύνου του φορέα (Δημοσίου ή
Ιδιωτικού) πιστοποίησης που επέβλεπε την πιστοποίηση του Εργοστασίου.
11. Αναγράφεται ο τόπος σύνταξης του εγγράφου
12. Αναγράφεται η ημερομηνία σύνταξης του εγγράφου 
13. Τίθεται  σφραγίδα  και  υπογραφή  του  υπεύθυνου  Διασφάλισης  Ποιότητας  του
προμηθευτή. 
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                                                                               ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
         ΔΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ/2ο Γρ. 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ "3"  ΤΟΥ                                             Αθήνα  ………………………
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ "Α" ΣΤΗΝ
Π-ΓΕΣ-ΤΑ-………………./Έκδοση ..η

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
( ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3.4.1.3)

Προς : ………………………………………(1)………………………………………………
Ο-Η (όνομα) : (2)

Επώνυμο : (3)

Όνομα  και επώνυμο πατέρα : (4)

Όνομα  και  επώνυμο
μητέρας :

(5)

Όνομα και επώνυμο συζύγου: (6)

Ημερομηνία γέννησης :…………………………………………………….. (7)
Τόπος  γέννησης  :  ……………………………………(8)…………………………..
……………………
Τόπος  κατοικίας  :  …………(9)………Οδός………(9)…………………Αριθ…(9)
….Τ.Κ……(9)….
Αριθ.  Δελτ.
Ταυτότητας :

(10
)

--Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις
διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22. του Ν.1599/1986, δηλώνω ότι :  
Είμαι  νόμιμος  εκπρόσωπος  της  ………………(11)……………και  εξουσιοδοτημένος
σύμφωνα  με  το  ………………….   για  υπογραφή  σχετικών  συμβάσεων  και  για  το
προσφερόμενο…………………………(12) ……………. :
α. Ο  χρόνος εγγύησης, του προσφερόμενου υλικού………… είναι …(13)..…   από την
ημερομηνία  οριστικής  παραλαβής  και  αποδέχομαι  τα  καθοριζόμενα
………………………………….(παρ. 3.4.1.3.1)
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β. Η δυνατότητα υποστήριξης του προσφερόμενου υλικού………………. σε ανταλλακτικά είναι
για ……………(14)….. ……… (παρ. 3.4.1.3.2) και αναλαμβάνω να καταθέσω τα παρακάτω 

γ. Υπάρχει δυνατότητα υποστήριξης του προς προμήθεια οχήματος με
επισκευές, βαθμονόμηση, σχετική πληροφόρηση κ.λ.π., (παρ. 3.4.1.3.2)

δ. Η συχνότητα επανάληψης της περιοδικής-προληπτικής συντήρησης (SERVICE) του
…………(για  κάθε  υλικό  που  απαρτίζει  το  προσφερόμενο  είδος)……………………
πραγματοποιείται  κάθε  ………………  ……………(15)……………  (παρ.  3.4.1.3.3  -
3.4.1.4)
ε. Το προσφερόμενο υλικό κατασκευάστηκε από το Εργοστάσιο στις ......(16)...... (παρ.
3.4.1.3.5)
στ.   Το  Εργοστάσιο  κατασκευής  του  …………………(12)……………  και  των  επί
μέρους  συγκροτημάτων  του  είναι  τα  παρακάτω  και  είναι  πιστοποιημένα  κατά
……………(17)…………… και συγκεκριμένα:
…………………………………(17)……………..
    ζ.  Αναλαμβάνεται   (χωρίς  καμία  επιβάρυνση  της  Υπηρεσίας)  η  εκπαίδευση
κατάλληλου  τεχνικού  και  επιστημονικού     προσωπικού  της  Υπηρεσίας  σας,  στη
λειτουργία, στις επισκευές, …………………(παρ. 3.4.1.5)
η. Τα κατατιθέμενα PROSPECTUS είναι αληθή.
θ. ………(δηλώνεται ότι επιπλέον απαιτείται από την τεχνική Προδιαγραφή ή οτιδήποτε
κρίνει ο προμηθευτής ότι δεν καλύπτεται από άλλη δήλωσή του  ή βεβαίωση).
ι.Το  προσφερόμενο  υλικό  θα  παραδοθεί  σε……………………………ημερολογιακές
ημέρες.             (παρ 3.4.1.3.5)

                                                                                                          Υπογραφή
                                                                                             Νόμιμου Εκπροσώπου

                                                                                              Τίθεται Σφραγίδα

     ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
      Υπό  τον  όρο  Υλικό  νοείται  το  μηχάνημα/τα   ή   τα  ανταλλακτικά   που  θα
παραδοθούν.
1. Αναγράφεται η Μονάδα ή η Διεύθυνση ή η Υπηρεσία προς την οποία  απευθύνεται
η υπέυθυνη δήλωση. 
2,3,4,5,6,7,8,9,10. Αναγράφονται  τα  στοιχεία  όπως  καθορίζονται  στην  υπεύθυνη
δήλωση.
11. Αναγράφεται η επωνυμία της εταιρείας ή της επιχείρησης.
12. Αναγράφεται η ονομασία του προσφερόμενου Υλικού, για το οποίο προκηρύσσεται
ο διαγωνισμός.
13. Αναγράφεται ο χρόνος εγγύησης σε μήνες ή χρόνια (ή και ο αριθμός χιλιομέτρων
για το όχημα).
14. Αναγράφεται ο χρόνος υποστήριξης σε ανταλλακτικά σε μήνες ή χρόνια.
15. Αναγράφεται  η  περιοδικότητα  της  προληπτικής  συντήρησης  σε  μήνες,  δηλαδή
κάθε πόσο χρονικό διάστημα πραγματοποιείται  η περιοδική προληπτική συντήρηση
(Service).
16. Αναγράφεται η χρονολογία κατασκευής του υλικού.
17.  Αναγράφεται  τι  είδους  πιστοποιητικό  έχει  πάρει,  καθώς  και  ο  Οργανισμός
Πιστοποίησης ή ο φορέας που πραγματοποίησε την πιστοποίηση του Εργοστασίου, η
ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε η πιστοποίηση και τα λοιπά απαιτούμενα στοιχεία
που αφορούν τη πιστοποίηση.
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                                                                                ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
                                                                                ΔΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ / 2ο Γρ.
ΠΡΟΣΘΗΚΗ "4"  ΤΟΥ                                           Αθήνα   ………………….
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ "Α" ΣΤΗΝ
Π-ΓΕΣ-ΤΑ-………………./Έκδοση …η

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3.4.1.5)  --------------------------------------------------------------------------------

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ………[1]…………

Για την Οργάνωση Εκπαίδευσης παράγραφοι 3.2.1 – 3.2.2 προτείνονται :

1. Διάρκεια Εκπαίδευσης : Η εκπαίδευση που θα πραγματοποιηθεί θα έχει διάρκεια
………….[2]…………. εργασίμων ημερών και με ωράριο από 08:00 εώς τις 14:30.

2. To προτεινόμενο πρόγραμμα εκπαίδευσης ανά ημέρα είναι το :

α. Δευτέρα  ….[3]….
08:00 εώς 08:45 ………[4]………..
08:55 εώς 09:40 ………[4]………..
                                κ.λ.π.

β. Τρίτη  ……….
                                ………………..
                                ………………..
                                ………………..
                                κ.λ.π

3. Τα εκπαιδευτικά βοηθήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την όλη εκπαίδευση και
τα οποία θα διανεμηθούν δωρεάν στους εκπαιδευόμενους είναι :

α. Εγχειρίδιο Χειρισμού
β. Εγχειρίδιο Συντήρησης 2ο Κλιμακίου
γ. ……………[5]…………….

4. Θα χρησιμοποιηθεί κατά την εκπαίδευση το παρακάτω προσωπικό 
α. ….[6]….. Απόφοιτοι ΤΕΙ για την εκπαίδευση των εξής μαθημάτων :

………………[7]………….
………………[7]………….

β. …..[6]…. Απόφοιτοι ΑΕΙ για την εκπαίδευση των εξής μαθημάτων :
………………[7]………………
………………[7]………………

       γ. …..[6]…. Απόφοιτοι Κατωτέρων Σχολών ή Υπάλληλοι της …..[8]…… για την
εκπαίδευση των εξής μαθημάτων 

………………[7]………….
………………[7]………….
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    ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

1. Αναγράφεται το προσφερόμενο Υλικό ή η Συσκευή ή το Μηχάνημα
2. Αναγράφεται η διάρκεια εκπαίδευσης σε ημέρες
3. Αναγράφεται η ημερομηνία που αντιστοιχεί η συγκεκριμένη μέρα
4. Αναγράφεται το αντικείμενο της εκπαίδευσης
5. Αναγράφονται κατά σειρά όλα τα βοηθήματα που θα χρησιμοποιηθούν
6.  Αναγράφονται  αριθμητικώς και  ολογράφως ο αριθμός των εκπαιδευτών που θα
έχουν τα αντίστοιχα προσόντα
7.  Αναγράφονται  τα  μαθήματα  που θα διδαχθούν από τη  συγκεκριμένη  κατηγορία
εκπαιδευτών
8. Αναγράφεται η επωνυμία της εταιρίας ή του φορέα ή της επιχείρησης.

Σχης (ΥΦ) Κιόρτσης Ευστράτιος
Ακριβές Αντίγραφο Διοικητής

Υπλγος (ΥΦ) Κόκκαλης Χρήστος
Προϊστάμενος Γρ. Προμηθειών
 Γ» Φύλλο Συμμόρφωσης – Αποδοχής των Λειτουργικών και Τεχνικών Απαιτήσεων 

Υπογραφή
Νόμιμου Εκπροσώπου

Τίθεται Σφραγίδα
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441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αθήνα, 29 Μαϊ 19

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Β" ΣΤΗ
Φ.600.16/12/1674/Σ.344
«Δ» Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν.4412/16 (Α 147)]

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή και τη διαδικασία
ανάθεσης

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής 
- Ονομασία: 441 Αποθήκη Βάσεως Υγειονομικού Υλικού / Γρ. Προμηθειών
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Πειραιώς 174, Ταύρος, 17778
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Υπλγός (ΥΦ) Κόκκαλης Χρήστος 
- Τηλέφωνο: 210 3451620
- Ηλ. ταχυδρομείο: 441abyy.promith@gmail.com

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
-  Τίτλος  ή  σύντομη  περιγραφή  της  δημόσιας  σύμβασης:  Προμήθεια  είκοσι  (20)
αυτόματων εξωτερικών απινιδιστών για την κάλυψη αναγκών της 441 ΑΒΥΥ 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Προμήθεια 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή 05 /
2019

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 αρμόδιοι:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο  (εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

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:
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Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο  από  την  ημερομηνία  και  τον  τόπο
γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]

Τηλέφωνο: [……]

Ηλ. ταχυδρομείο: [……]

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

[……]

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

Υπάρχει  αμετάκλητη  καταδικαστική  απόφαση  εις
βάρος  του  οικονομικού  φορέα ή  οποιουδήποτε
προσώπου  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):
[……][……][……][……]

Εάν ναι, αναφέρετε:
α)  Ημερομηνία  της  καταδικαστικής  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:

α) Ημερομηνία:[   ], 
σημείο(-α): [   ], 
λόγος(-οι):[   ]
β) [……]

γ)  Διάρκεια  της  περιόδου
αποκλεισμού  [……]  και
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση·
 δωροδοκία·
 απάτη·
 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες

 νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της
τρομοκρατίας·

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
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Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση
διατίθεται  ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:  (διαδικτυακή
διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία
αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]

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

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [……]

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  ασφάλισης, 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; Διευκρινήστε:
δ)  Ο οικονομικός  φορέας  έχει  εκπληρώσει
τις  υποχρεώσεις  του  είτε  καταβάλλοντας
τους  φόρους  ή  τις  εισφορές  κοινωνικής
ασφάλισης  που  οφείλει  συμπεριλαμ-
βανόμενων  κατά  περίπτωση,  των
δεδουλευμένων  τόκων  ή  των  προστίμων,
είτε  υπαγόμενος  σε  δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;

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
[……]
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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): 
[……][……][……]

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
δικαίου;

[] 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 καταστάσεις :
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 περιστάσεις. 

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται  ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

-[.......................]
-[.......................]

(διαδικτυακή  διεύθυνση,
αρχή  ή  φορέας  έκδοσης,
επακριβή  στοιχεία
αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]

Έχει  διαπράξει  ο  οικονομικός  φορέας  σοβαρό [] Ναι [] Όχι
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επαγγελματικό παράπτωμα;
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: 
[..........……]

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 συμφερόντων,  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 σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]
Έχει  επιδείξει  ο  οικονομικός  φορέας  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; 
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:
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[……]
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

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Εκπλήρωση  όλων  των  απαιτούμενων
κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί  όλα  τα  απαιτούμενα  κριτήρια
επιλογής;

[] Ναι [] Όχι

Καταλληλότητα

Καταλληλότητα Απάντηση
Ο  οικονομικός  φορέας  είναι
εγγεγραμμένος  στα  σχετικά
επαγγελματικά  ή  εμπορικά  μητρώα
που  τηρούνται  στην  Ελλάδα  ή  στο
κράτος μέλος εγκατάστασής; του:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς
των εγγράφων): 

Μέρος V: Τελικές δηλώσεις
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1. Ο κάτωθι υπογεγραμμένος,  δηλώνω επισήμως ότι  τα στοιχεία που έχω
αναφέρει  σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω
πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

2. Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι  είμαι σε θέση, χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών
εγγράφων του  άρθρου  80  του  ν.4412/16,  όπως  ζητηθούν  και  σύμφωνα με  τους
όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 103 του υπόψη νόμου.

3. Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στη 441
ΑΒΥΥ, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών
τις οποίες έχω υποβάλλει στο παρόν Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης
για τους σκοπούς της προμήθειας.

4. Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι δε θα χρησιμοποιηθεί
σαν άμεσος ή έμμεσος αντιπρόσωπός, μόνιμος ή σε εφεδρεία Αξιωματικός των τριών
κλάδων  των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από το χρόνο
αποστρατείας τους, υπαγορευμένου αυτού, από την παράγραφο 12 του άρθρου 66
του Ν.Δ.1400/1973.

                                                                          Ημερομηνία:
(υπογραφή)

Σχης (ΥΦ) Κιόρτσης Ευστράτιος
Ακριβές Αντίγραφο Διοικητής

Υπλγος (ΥΦ) Κόκκαλης Χρήστος
Προϊστάμενος Γρ. Προμηθειών
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441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αθήνα, 29 Μαϊ 19

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Γ" ΣΤΗ
Φ.600.16/12/1674/Σ.344

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει,
ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα
αδικήματα του άρθρου 73, παρ.1 του Ν.4412/2016.  Υπόχρεοι στην υποβολή
ποινικού  μητρώου είναι  οι  διαχειριστές,  στις  περιπτώσεις  των  εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
και  ο  διευθύνων  σύμβουλος καθώς  και  όλα  τα  μέλη  του  διοικητικού
συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.).

2

Πιστοποιητικό  που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το
οποίο  να  προκύπτει  ότι  κατά  την  ημερομηνία  της  ως  άνω ειδοποίηση,  είναι
ενήμεροι  ως  προς  τις  φορολογικές  υποχρεώσεις τους  και  ως  προς  τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κύριας
και  επικουρικής  (για  όλους  τους  ασφαλιστικούς  φορείς),  συνοδευόμενο  από
Υπεύθυνη  Δήλωση  του  Ν.1599/1986,  αναφορικά  με  τους  οργανισμούς
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.

3

Πιστοποιητικά οικείου  Πρωτοδικείου από  τα  οποία  να  προκύπτει  ότι  δεν
τελούν  υπό  πτώχευση,  ειδική  εκκαθάριση,  αναγκαστική  διαχείριση  από
εκκαθαριστή  ή  από  το  δικαστήριο,  ότι  δεν  έχουν  υπαχθεί  σε  διαδικασία
εξυγίανσης, διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού και ότι δεν έχουν αναστείλει
τις  επιχειρηματικές  τους  δραστηριότητες  ή  εάν  βρίσκονται  σε  οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα  από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε
εθνικές διατάξεις νόμου.

4
Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι
αποκλεισμού του άρθρου 73, παρ.4, περιπτώσεις (γ) έως (η) του Ν.4412/2016.

5
Υπεύθυνη δήλωση  ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού,
σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4412/2016.

6

Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου,  με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σ’ 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 έγγραφης ειδοποίησης.

7

Τα  κατά  περίπτωση  νομιμοποιητικά  έγγραφα  εκπροσώπησης (όπως
καταστατικά, πιστοποιητικά  μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ) από τα οποία πρέπει
να  προκύπτουν  το/τα  πρόσωπα  που  ασκούν   τη  νόμιμη  εκπροσώπηση  και
διαχείριση της εταιρείας.

8

Πιστοποιητικό  από  το  Σώμα  Επιθεώρησης  Εργασίας από  το  οποίο  να
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του
οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία λήξης
υποβολής  προσφοράς.  Σε  περίπτωση  αδυναμίας  έκδοσης  του  υπόψη
πιστοποιητικού θα προσκομίζεται η προβλεπόμενη από την παρ. 2 του άρθρου
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Β-2

80 του Ν.4412/16 ένορκη βεβαίωση.

Σχης (ΥΦ) Κιόρτσης Ευστράτιος
Ακριβές Αντίγραφο Διοικητής

Υπλγος (ΥΦ) Κόκκαλης Χρήστος
Προϊστάμενος Γρ. Προμηθειών
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