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Προς: Κάθε Ενδιαφερόμενο    ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΤΣ 
         ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
         TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
         Μονής Πετράκη 10 - 12, Τ.Κ. 115 21 
Κοιν.: ΥΠ.Ε.Ε.Δ.      Τηλ: 210 7288170-137 
         Αθήνα,   20  Δεκ 19 
 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   29/2019 
ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ  83317 

Αναθέτουσα Αρχή Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου 
Στρατού 

Είδος Διαδικασίας Ανοικτή διαδικασία άρθρου 27 ν.4412/2016 

Αντικείμενο Σύμβασης Προμήθεια τεσσάρων (4) αναισθησιολογικών  
μηχανημάτων   

Κωδικός CPV 33172000-6 

Κριτήριο Κατακύρωσης Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής 

Προϋπολογισμός 160.000,00 € πλέον ΦΠΑ 

Χρηματοδότηση  Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει 
την αριθ. ΥΠΟΙΚ 07085ΕΞ2012/27-08-2012 
(ΦΕΚ Α’ 164/2012) σύμβαση μεταξύ του 
ελληνικού δημοσίου και της εταιρείας 
Siemens AE σύμφωνα με την οποία η 
κάλυψη της συγκεκριμένης δαπάνης θα γίνει 
από την ανωτέρω εταιρεία. 

Διάρκεια Σύμβασης Ως διάρκεια της σύμβασης ορίζεται το πέρας 
λήξης της εγγύησης καλής λειτουργίας και η 
αποδέσμευση της σχετικής εγγυητικής 
επιστολής 

Τεχνική Περιγραφή Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα «Α» 

Τόπος Παράδοσης Επιτροπή Παραλαβής Υλικού ΝΙΜΤΣ  

Εναλλακτικές Προσφορές Δεν Επιτρέπονται 

Γλώσσα Σύμβασης  Ελληνική 

Περίοδος Ισχύος Προσφορών Δέκα (10) Μήνες 

Νόμισμα Ευρώ (€) 

Ημερομηνία Δημοσίευσης 20/12/2019 

Έναρξη Υποβολής Προσφορών 20/12/2019 

Λήξη Υποβολής Προσφορών 10/01/2020 

Αποσφράγιση Προσφορών 15/01/2020 
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 Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και της εξουσιοδότησης του Διευθυντή –
Συντονιστή από το ΔΣ του Ιδρύματος συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμού (ΑΔΑ:7Ζ8ΓΟΡΛ0-ΚΟ7), η οποία αποτελείται από το κάτωθι μέλη:  
 
  α. Τακτικά Μέλη 
   (1) Ανχης (ΥΙ) Ευαγγελίδης Πασχάλης , ως πρόεδρος 
   (2) ΤΕ Νοσηλευτικής  Αργιανάς Παναγιώτης και 
   (3) ΔΕ Νοσηλευτικής Κότσιαλου-Πρινιωτάκη Κων/να ως μέλη 
 
  β. Αναπληρωματικά Μέλη 
   (1) Τχης (ΥΙ) Σχοινάς Αντώνιος, ως πρόεδρος 
   (2) ΤΕ Νοσηλευτικής  Κοκονάκη Αριάνθη  και 
   (3) ΔΕ Νοσηλ/κής Χύτη Αθηνά ως μέλη 
 
 1. Αναθέτουσα Αρχή και Αντικείμενο Σύμβασης 
  α. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: 
 

Επωνυμία Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού 
Ταμείου Στρατού 

Ταχυδρομική διεύθυνση Μονής Πετράκη 10-12 

Πόλη Αθήνα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 11521 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL303 

Τηλέφωνο 2107288137 - 170 

Φαξ 2107211223 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο promithiesnimts@gmail.com 
promithies-nimts@army.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Λγός (Ο) Γεώργιος Πλαστάρας, 
ΜΥ Κανιώτης Δημήτριος, ΜΥ Τσίνα 
Αμαλία 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) https://417nimts.army.gr/ 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο 
(URL) 

https://417nimts.army.gr/ 

 
   (1) Είδος Αναθέτουσας Αρχής: 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νοσοκομείο (ΝΠΔΔ εποπτευόμενο από το ΥΠΕΘΑ), μη 
Κεντρική Αναθέτουσα Αρχή και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας 
Δημόσιων Νοσοκομείων - S 1311). 
   (2) Κύρια Δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής: 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Υγεία. 
   (3) Στοιχεία Επικοινωνίας 
    (α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, 
πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : 
www.nimts.gr και μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
    (β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην 
διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr 
 

https://417nimts.army.gr/
https://417nimts.army.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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  β. Συνοπτικά Στοιχεία Σύμβασης: 
 

Συστημικός Αριθμός 
ΕΣΗΔΗΣ 

83317 

Αναθέτουσα Αρχή Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού 

Είδος Διαδικασίας Ανοικτή διαδικασία άρθρου 27 ν.4412/2016 

Αντικείμενο Σύμβασης Προμήθεια τεσσάρων (4) αναισθησιολογικών 
μηχανημάτων   

Κωδικός CPV 33172000-6 

Κριτήριο Κατακύρωσης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής 

Προϋπολογισμός 160.000,00 € πλέον ΦΠΑ 

Χρηματοδότηση  Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την 
αριθ. ΥΠΟΙΚ 07085ΕΞ2012/27-08-2012 (ΦΕΚ Α’ 
164/2012) σύμβαση μεταξύ του ελληνικού 
δημοσίου και της εταιρείας Siemens AE σύμφωνα 
με την οποία η κάλυψη της συγκεκριμένης δαπάνης 
θα γίνει από την ανωτέρω εταιρεία. 

 
  γ. Θεσμικό Πλαίσιο: 
  Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη 
νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως 
ισχύουν και ιδίως: 
   (1) ΒΔ 109Α/58 «Κανονισμός Λειτουργίας των Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Νοσηλευτικού Ιδρύματος του Μετοχικού Ταμείου Στρατού», 
   (2) ΝΔ 721/1970 «Οικονομική Μέριμνα και Λογιστικό των Ενόπλων 
Δυνάμεων» 
   (3) Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά 
Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα» 
   (4) Ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15 
   (5) Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης 
Αξίας», 
   (6) N.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010)  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  
την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και Πράξεων Κυβερνητικών, Διοικητικών και 
Αυτοδιοικητικών Οργάνων»  
   (7) Ν. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» 
   (8) Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 
στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» παρ. Ζ 
   (9) Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο» 
   (10) Ν.4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
   (11) Ν. 4250/2014 (Α' 74) «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 
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   (12) Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την 
πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» 
   (13) Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
   (14) Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» 
   (15) Αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) 
«Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» 
   (16) Αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 
   (17) Την ΥΑ 1191/14.3.2017 (ΦΕΚ Β΄ 969/22.3.2017) «Καθορισμός 
του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της 
κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), 
καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 
350 του Ν.4412/16 (Α΄ 147)». 
   (18) Το ΠΔ 38/2017 (ΦΕΚ Α΄ 63/4.5.2017) «Κανονισμός Λειτουργίας 
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 
   (19) Το ΠΔ 39/2017 (ΦΕΚ Α΄ 64/4.5.2017) «Κανονισμός εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών». 
   (20) Το Ν.4472/17 (ΦΕΚ Α΄ 74/19.5.2017) (άρθρα 21-35, 47, 61 και 
119) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις …, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων 
… και λοιπές διατάξεις». 
   (21) Την ΥΑ 57654/22.5.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1781/23.5.2017) «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης». 
   (22) Την ΥΑ 56902/215//19.5.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1924/2.6.2017) 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 
   (23) Το άρθρο 324 του Ν.4072/12 (ΦΕΚ Α΄ 86/11.4.2012) «Βελτίωση 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος … και άλλες διατάξεις.» 
   (24) Την υπ. αριθ. ΥΠΟΙΚ 07085ΕΞ2012/27-08-2012 (ΦΕΚ Α’ 
164/2012) σύμβαση μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και της εταιρείας Siemens AE 
   (25) Τη Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Νο 17/2017 
(Ψ742ΟΡΛ0-ΒΜΠ) 
    
 
  δ. Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια 
διαγωνισμού: 
   (1) Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 20 Δεκ 19, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των 
προσφορών είναι η 10 Ιαν 20 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00. 
   (2) Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της 
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διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος την 15 Ιαν 20, 
ημέρα Τετάρτηκαι ώρα 10:00. 
 
  στ. Δημοσιότητα: 
   (1) Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.). 
   (2) Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε 
ακόμη στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου 
έλαβε Συστημικό Αριθμό: 83317. 
   (3) Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται 
και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν. 4412/2016. 
   (4) Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως 
προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010, 
αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ) (ΑΔΑ : 6Ι25ΟΡΛ0-ΥΑΜ).                                                  
   (5) Η διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του 
Ιδρύματος, στη διεύθυνση www.nimts.gr (κατηγορία ανακοινώσεις). 
   (6) Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει το 
Ίδρυμα. 
 
  ζ. Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης: 
   Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
   (1) Τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις 
διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που 
έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση 
των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς 
τους. 
   (2) Δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη 
τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της 
σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 
   (3) Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την 
εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
 
 
 2. Γενικοί και Ειδικοί Όροι Συμμετοχής 
 
  α. Γενικές Πληροφορίες: 
   (1) Έγγραφα της σύμβασης: 
    Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα 
ακόλουθα: 
    (α) Η παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ:19PROC006073483)                        
με τα παραρτήματα «Α», «Β», «Γ», και «Δ» που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
αυτής. 
    (β) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.nimts.gr/
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    (γ) Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται 
στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά 
δικαιολογητικά. 
    (δ) Το σχέδιο της σύμβασης. 
   (2) Επικοινωνία – Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης: 
    Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, 
ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 
   (3) Παροχή Διευκρινήσεων: 
    (α) Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω 
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής 
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από 
εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που 
διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και 
κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των 
ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν 
είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 
    (β) Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία 
παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 
να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση 
των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
     1/ Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, 
αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το 
αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των 
προσφορών, 
     2/ Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές 
αλλαγές. 
    (γ) Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη 
σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 
    (δ) Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή 
δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται 
παράταση των προθεσμιών. 
   (4) Γλώσσα: 
    (α) Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική 
γλώσσα. 
    (β) Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται 
στην ελληνική γλώσσα. 
    (γ) Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 
στην ελληνική γλώσσα. 
    (δ) Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα 
αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης 
της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

http://www.promitheus.gov.gr/
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    (ε) Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν 
αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες 
στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν 
λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε 
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του 
Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της 
χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 
    (στ) Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου 
εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή 
επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο 
από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 
έγγραφο με την σφραγίδα «Apostile» σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-
61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των 
άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 
    (ζ) Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά 
ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική, χωρίς 
να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 
    (η) Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς 
και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 
   (5) Εγγυήσεις :  
    (α) Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2β(2) και 4α 
εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη - μέλη της ΣΔΣ και 
έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 
ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά 
τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 
οικονομικό φορέα.  
    (β) Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των 
οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω 
παραγράφου. 
    (γ) Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα 
ακόλουθα στοιχεία: 
     1/ την ημερομηνία έκδοσης, 
     2/ τον εκδότη, 
     3/ την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, 
     4/ τον αριθμό της εγγύησης, 
     5/ το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
     6/ την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του 
οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης 
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), 
     7/ τους όρους ότι: 
      α/ η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και 
      β/ ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, 
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     8/ τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού, 
     9/ την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 
     10/ την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης 
να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από 
απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και 
     11/ στην περίπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, τον 
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  
    (δ) Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των 
εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.  
 
  β. Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής :  
   (1) Δικαιούμενοι συμμετοχής :  
    (α) 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:  
     1/ Κράτος - μέλος της Ένωσης.  
     2/ Κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.).  
     3/ 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.  
     4/ Σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση 3 
της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με 
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  
    (β) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και 
των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική 
μορφή για την υποβολή προσφοράς.  
    (γ) Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση 
οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  
   (2) Εγγύηση συμμετοχής: 
    (α) Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς 
(προσφέροντες) εγγυητική επιστολή συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των τριών 
χιλιάδων διακοσίων ευρώ (3.200,00 €). Σε περίπτωση συμμετοχής μόνο σε ένα 
τμήμα του Διαγωνισμού, τότε κατατίθεται εγγυητική επιστολή που αναλογεί στο 2% 
της καθαρής (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) εκτιμώμενης αξίας κάθε τμήματος. 
    (β) Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση 
συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων 
των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.  
    (γ) Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 
τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς της 
παραγράφου 2δ(5) της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η Αναθέτουσα 
Αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης 
συμμετοχής.  
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    (δ) Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την 
προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.  
    (ε) Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς 
προσφέροντες μετά: 
     1/ Την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης 
προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης 
κατακύρωσης.  
     2/ Την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης 
ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών.  
    (στ) Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων 
αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία 
ή πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2β(3) έως 2β(6), δεν 
προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν 
προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 
   (3) Λόγοι αποκλεισμού :  
    Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον 
συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) 
ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:  
    (α) Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:  
     1/ Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή 
ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης 
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 
της 11.11.2008 σ. 42).  
     2/ Δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης 
περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της 
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως 
ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα.  
     3/ Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης 
σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 
(Α’ 48).  
     4/ Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με 
τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της 
απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.  
     5/ Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 
2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 
2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α’ 166).  
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     6/ Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση 
της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 
(Α΄ 215). 
     7/ Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το 
πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  
      α/ Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και I.K.E. ιδιωτικών 
κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιστον στους διαχειριστές.  
      β/ Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η 
υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  
γ/ Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των 
προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.  
    (β) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει 
διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, 
σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία 
ή/και όταν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.  
     1/ Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την 
εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.  
     2/ Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν 
έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους.  
    (γ) Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο 
αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 2β(3)(β), θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, 
ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 
έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές 
ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν 
είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του 
άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς.  
    (δ) Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες καταστάσεις:  
     1/ Εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται 
στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016. 
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     2/ Εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί 
να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας.  
     3/ Υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 
φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού.  
     4/ Εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την 
έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά 
με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα.  
     5/ Εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από 
την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, 
δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα.  
     6/ Εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 
πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης 
δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 
κυρώσεις.  
     7/ Εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων 
κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας.  
     8/ Εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της Αναθέτουσα Αρχή, να αποκτήσει εμπιστευτικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 
την επιλογή ή την ανάθεση.  
     9/ Εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, 
το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή 
που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων 
έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 
     Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν 
οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται 
στην περίπτωση της παραγράφου 2β(3)(δ)2/, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας.  
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    (ε) Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν 
αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά 
τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.  
    (στ) Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2β(3)(α) και 2β(3)(δ) μπορεί να 
προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για 
να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού 
(αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από 
τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις 
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα 
κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της 
απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε 
διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει 
χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση.  
    (ζ) Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των 
επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.  
    (η) Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή 
υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού 
αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 
   (4) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα :  
    Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την 
παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι 
σύμφωνοι με τους ειδικότερους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών. 
   (5) Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης :  
    Το προϊόν πρέπει να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις 
διεθνείς ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και να διαθέτει σήμανση CE. Οι 
οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να 
διαθέτουν τα ειδικότερα που περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και ιδίως 
όσα αναφέρονται στην παράγραφο 5.1 δηλαδή: 
    (α) Πιστοποιητικά της προμηθεύτριας εταιρείας σύμφωνα με τα 
Πρότυπα ISO 9001 «Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας – Απαιτήσεις» ή ISO 
13485 «Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα», για διάθεση 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 
    (β) Βεβαίωση από κοινοποιημένο οργανισμό τήρησης των 
κατευθυντήριων γραμμών ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» 
σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π.Οικ.1348 (ΦΕΚ 32/Β΄/16-01-2004). 
    (γ) Πιστοποιητικό CE για κάθε προσφερόμενο υλικό από 
κοινοποιημένο οργανισμό ή πιστοποιητικό του κοινοποιημένου οργανισμού όπου θα 
δηλώνεται η χορήγηση του δικαιώματος στον κατασκευαστή να επιθέτει τη σήμανση 
CE μαζί με τον τετραψήφιο αριθμό του, επί  των προϊόντων. 
   (6) Στήριξη στην ικανότητα τρίτων :  
    Οι οικονομικοί φορείς ή ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν, 
όσον αφορά στα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
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παραγράφου 2β(4), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων ή ενώσεων 
οικονομικών φορέων, αντίστοιχα, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με 
αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους 
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην 
ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 
   (7) Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής :  
    (α) Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή 
προσφορών :  
     1/ Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 
2β(3) και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2β(4) και 2β(5) 
της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 
4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-
2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα «Β», το οποίο 
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.  
     2/ Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει 
του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της 
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-
ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της 
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (www.eaadhsy.gr).  
    (β) Αποδεικτικά μέσα :  
     1/ Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι 
όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2β(1) 
έως 2β(6), κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 
δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις 
του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.  
     2/ Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν 
δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η Αναθέτουσα 
Αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες 
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - 
μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, 
εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή 
σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων 
εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 
79 παρ. 4 ν. 4412/2016.  
     3/ Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν 
δικαιολογητικά, όταν η Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και 
αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 
     4/ Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων 
αποκλεισμού της παραγράφου 2β(3) οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:  
      α/ Για την παράγραφο 2β(3)(α) απόσπασμα του 
σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο 
έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους - 
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. 
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του 
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διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα 
πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό 
κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο.  
      β/ Για τις παραγράφους 2β(3)(β) και 2β(3)(δ)2/ 
πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή 
χώρας.  
       1 Αν το κράτος - μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει 
τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό 
δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2β(3)(α), 
2β(3)(β) και 2β(3)(δ)2/, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από 
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής 
ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  
       2 Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου 
κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2β(3)(α), 
2β(3)(β) και 2β(3)(δ)2/. 
      γ/ Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 
2β(3)(δ), υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι 
οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.  
      δ/ Για την παράγραφο 2β(3)(η), υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους 
- μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί 
σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.  
     5/ Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της 
παραγράφου 2β(4) οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν κατάλογο των κυριότερων 
υπηρεσιών που παραδόθηκαν την τελευταία τριετία, κατά μέγιστο όριο, με αναφορά 
του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη, 
συνοδευόμενο από τις αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή εγγυητικές 
επιστολές ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο.  
     6/ Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 
2β(5) οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίγραφα των πρωτότυπων 
πιστοποιητικών που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο.  
     7/ Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και 
εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, 
προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, 
συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κ.λπ., ανάλογα με τη νομική μορφή 
του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη 
σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α 
που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του 
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διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους 
οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και 
των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.  
     8/ Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε 
επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές 
διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του 
Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016, μπορούν να 
προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 
αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 
πιστοποίησης.  
      α/ Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα 
δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων 
στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 
      β/ Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους 
καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από 
τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλόλητας όσον αφορά τις 
απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το 
πιστοποιητικό.  
      γ/ Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε 
επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των 
δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  
     9/ Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  
 
  γ. Κριτήριο ανάθεσης :  
   Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Σε περίπτωση που προκύψουν 
ισοδύναμες προσφορές, η υπηρεσία επιλέγει τον προσωρινό ανάδοχο με κλήρωση 
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η 
κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές και το αποτέλεσμα 
καταγράφεται στο πρακτικό. 
 
  δ. Κατάρτιση – Περιεχόμενο προσφορών :  
   (1) Γενικοί όροι υποβολής προσφορών :  
    (α) Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο Παράρτημα «Α» της Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας 
ποσότητας της προμήθειας (Mη Διαιρετή προμήθεια).  
    (β) Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  
    (γ) Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η 
οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς 
που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. 
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε 
μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.  
   (2) Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών :  
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    (α) Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους 
ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., 
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα Διακήρυξη 
[παράγραφος 1δ(1)], στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο ν. 4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37, και την Υπουργική Απόφαση 
αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  
    (β) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο 
πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που 
προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν 
στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 
ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
    (γ) Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε 
ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το 
σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του 
ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.  
    (δ) Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και 
ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Σε 
περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η Αναθέτουσα Αρχή 
θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.  
    (ε) Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα 
ακόλουθα :  
     1/ Έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση 
απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.  
     2/ Έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική 
Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού 
φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  
     Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού 
πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν 
εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16. 
Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω 
ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά 
όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Δεν χαρακτηρίζονται ως 
εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που 
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.  
    (στ) Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική 
τους προσφορά συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 
συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα 
οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία 
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που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 
παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει 
να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο 
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  
    (ζ) Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω 
(υπο)φακέλους μέσω του συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω :  
     1/ Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του 
οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή 
αρχείων τύπου pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή 
με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της 
υπογραφής.  
     2/ Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη 
υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  
     3/ Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά 
από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε 
σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται 
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια 
στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα 
πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν 
επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της 
Χάγης (Apostile). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά 
τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα 
προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε 
αντίγραφα των πρωτοτύπων.  
     4/ Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες 
και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, 
να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα 
δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται 
για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.  
   (3) Περιεχόμενα φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 
Τεχνική Προσφορά» :  
    (α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των 
προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν :  
     1/ Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης 
(Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2β(7)(α) της παρούσας Διακήρυξης. Οι προσφέροντες 
συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε 
επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Διακήρυξης (Παράρτημα «Β»). Οι 
ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το 
Τ.Ε.Υ.Δ. για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.  
     2/ Εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 
4412/2016 και τις παραγράφους 2α(5) και 2β(2) της παρούσας Διακήρυξης. 
    (β) H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις 
απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στο 
Παράρτημα «Α» της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες 
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απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Θα πρέπει να συνυποβληθεί το φύλλο 
συμμόρφωσης του παραρτήματος «Δ», ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα (Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθύνοντα 
Σύμβουλο ή Διαχειριστή κλπ ή ειδικά εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους). 
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί 
η καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, 
σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. Οι οικονομικοί 
φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 
Συγκεκριμένα, θα περιλαμβάνονται :  
     1/ Πλήρη και λεπτομερή περιγραφή των μηχανημάτων – 
εξοπλισμού που θα προσδιορίζει ακριβώς το είδος και τον τρόπο λειτουργίας τους. Η 
τεχνική προσφορά μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τυχόν υλικό τεκμηρίωσης, 
κατασκευαστικά σχέδια ή πρότυπα, prospectus, φωτογραφίες, μεθοδολογία 
παραγωγής και εγκρίσεις αυτής, παραπομπή σε επίσημη και έγκυρη βιβλιογραφία, 
μεθοδολογία ελέγχου καταλληλότητας του υλικού, τυχόν εγκρίσεις που έχει λάβει, 
συσκευασία, παρεχόμενες εγγυήσεις κ.λπ., από τα οποία θα προκύπτει η κάλυψη 
των απαιτήσεων της Διακήρυξης. Τυχόν αποκλίσεις από τα καθοριζόμενα στα 
απαραίτητα μηχανήματα του τεχνικού εξοπλισμού της παρούσας, μπορούν να γίνουν 
αποδεκτές από την Επιτροπή Αξιολόγησης, εφόσον κριθούν επουσιώδεις. Η 
επιτροπή αξιολόγησης δύναται κατά την κρίση της να ζητήσει από τον υποψήφιο 
ανάδοχο, διευκρινίσεις επί των αναγραφομένων στην προσφορά του, για την 
πληρέστερη διαπίστωση των τεχνικών χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων των 
συσκευών.  
     2/ Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία θα 
δηλώνεται ότι:  
      α/ Έλαβαν γνώση των όρων του Διαγωνισμού και των 
τεχνικών περιγραφών και τους οποίους ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ πλήρως και 
ανεπιφύλακτα. Στην περίπτωση που οι υπηρεσίες τους παρουσιάζουν αποκλίσεις ή 
διαφοροποιήσεις, από αυτά που καθορίζονται από την τεχνική προδιαγραφή ή 
προδιαγραφή (κατά περίπτωση) του Ιδρύματος, αυτές πρέπει απαραίτητα να 
αναφέρονται με λεπτομέρειες στην προσφορά των προμηθευτών και κυρίως στο 
φύλλο συμμόρφωσης. 
      β/ Δε θα χρησιμοποιήσουν σαν άμεσο ή έμμεσο 
αντιπρόσωπο τους, μόνιμο ή σε εφεδρεία Αξιωματικό των τριών κλάδων των 
Ενόπλων Δυνάμεων ή υπάλληλο του Ιδρύματος εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία 
από τον χρόνο αποστρατείας ή συνταξιοδότησης τους. 
     3/ Έγγραφη δήλωση του προσφέροντος για το χρόνο 
ισχύος της προσφοράς, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δέκα (10) 
μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.    
 (4) Περιεχόμενα φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης 
και υποβολής οικονομικών προσφορών :  
    Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο 
στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης την τιμή, όπως ορίζεται κατωτέρω:  
    (α) Η τιμή του προς προμήθεια Μηχανήματος δίνεται σε ευρώ 
ανά μονάδα.  
    Διευκρινίζεται ότι στο Σύστημα η τιμή που θα εισαχθεί θα είναι 
μία συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ ανά τεμάχιο που είναι το άθροισμα της στήλης «τιμή 
ανά τεμάχιο» του πίνακα I και της στήλης «τιμή ανά τεμάχιο» του πίνακα II της 
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οικονομικής προσφοράς, ως υπόδειγμα Παραρτήματος «Α» της παρούσας 
Διακήρυξης. Καθώς η οικονομική προσφορά έχει αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στον 
(υπο)φάκελο «Οικονομική Προσφορά» την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του 
ψηφιακά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το 
υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα «Α» της παρούσας Διακήρυξης) σε μορφή 
pdf. 
    (β) Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και 
κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  
    (γ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον 
αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.  
    (δ) Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις 
εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.  
    (ε) Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια 
της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.  
    (στ) Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: 
     1/ Δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση 
ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, 
     2/ Δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με 
την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και 
     3/ Η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης 
που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή στο Παράρτημα «Α» 
της παρούσας Διακήρυξης. 
   (5) Χρόνος ισχύος των προσφορών :  
    (α) Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 
οικονομικούς φορείς για διάστημα δέκα (10) μηνών από την επόμενη της διενέργειας 
του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον 
ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.  
    (β) Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, 
εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της, με 
αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2β(2)(γ) της 
παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως 
άνω αρχική διάρκεια.  
    (γ) Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου 
παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης 
ματαιώνονται, εκτός αν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, 
ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να 
παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί 
πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε 
όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παράτειναν τις 
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.  
   (6) Λόγοι απόρριψης προσφορών :  
    H Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και 
της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά :  
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    (α) Η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με 
το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2δ(1) 
(Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2δ(2) (Χρόνος και τρόπος υποβολής 
προσφορών), 2δ(3) (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής 
προσφοράς), 2δ(4) (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς / τρόπος 

σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2δ(5) (Χρόνος ισχύος 
προσφορών), 3α (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3β (Πρόσκληση 
υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας.  
    (β) Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, 
εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την 
συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3α(1)(γ) της παρούσης Διακήρυξης.  
    (γ) Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις 
απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν 
είναι αποδεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3α(1)(γ) της 
παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.  
    (δ) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά.  
    (ε) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει 
υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους 
όρους της παραγράφου 2β(3)(δ)3/ της παρούσας (περ. γ’ της παρ. 4 του άρθρου 73 
του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς 
είτε ως μέλη ενώσεων.  
    (στ) Η οποία είναι υπό αίρεση.  
    (ζ) Η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής.  
    (η) Η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά 
που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης Διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς 
τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
    (θ) Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται οι προσφορές των 
οποίων η τιμή είναι ανώτερη του Παρατηρητηρίου Τιμών (εφόσον υπάρχουν κατά την 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών). 
 
 3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :  
 
  α. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών :  
   (1) Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών :  
    (α) Το πιστοποιημένο στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την αποσφράγιση 
των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), 
προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων 
των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής 
στάδια :  
     1/ Ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» την 15 Ιαν 20 ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 10:00 π.μ.  
     2/ Ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου 
«Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα 
Αρχή.  
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     3/ Ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου 
«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η 
Αναθέτουσα Αρχή.  
    (β) Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, 
κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές 
προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών 
εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.  
    (γ) Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς 
φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που 
έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής 
προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.  
   (2) Αξιολόγηση προσφορών :  
    (α) Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των 
προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των 
αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα 
λοιπά των κειμένων διατάξεων.  
    (β) Ειδικότερα :  
     1/ Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους 
υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα 
αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη 
του οργάνου.  
     2/ Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει 
στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων 
τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους 
όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών 
προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών 
προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα 
ανωτέρω. 
     3/ Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και 
των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό,  το οποίο 
κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών 
προσφορών. 
     4/ Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα 
ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική 
πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών. 
     5/ Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην 
αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις 
τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με 
τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο 
εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 
προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό 
κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 
     6/ Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε 
σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους 
οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 
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ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή 
εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016 
     7/ Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η Αναθέτουσα 
Αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που 
υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες 
προσφορές.  
     8/ Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια 
απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω 
σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική 
Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω 
της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.  
     9/ Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική 
προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3δ της παρούσας.  
 
  β. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - 
Δικαιολογητικά κατακύρωσης :  
   (1) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή 
αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του συστήματος στον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που 
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α’ 74) όλων 
των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2β(7)(β) της παρούσας 
Διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 
της παραγράφου 2β(3) της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων 
ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2β(4) και 2β(5) αυτής.  
   (2) Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα 
(«προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf 
και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών 
από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο, φέρουν 
ηλεκτρονική υπογραφή.  
   (3) Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα 
εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό 
μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.  
   (4) Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των 
ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν 
ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό 
ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η 
Αναθέτουσα Αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ 
ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  
   (5) Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των 
παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.  
   (6) Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω 
διαδικασίας, εάν:  
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    (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 2β(3) (λόγοι αποκλεισμού) και 2β(4) - 2β(5) (κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.  
   (7) Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της 
Αναθέτουσας Αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός 
ανάδοχος είχε δηλώσει με το ΤΕΥΔ, ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες 
έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για 
την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν 
καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  
   (8) Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή 
ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα 
με τις παραγράφους 2β(4) και 2β(5) της παρούσας Διακήρυξης, η διαδικασία 
ματαιώνεται. 
   (9) Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών 
ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 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. 
Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή 
της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη 
ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, σύμφωνα με το αρ. 105 του 
ν.4412/2016. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως 
ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό 
ανάδοχου. 
   (10) Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω 
δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση 
κατακύρωσης.  
 
  γ. 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 έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, 
σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος. Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για 
την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3δ 
   (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 στην παράγραφο 3δ της παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο 
στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις 
αναστολών επί αυτών, 
    (β) Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό 
ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της 
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παραγράφου 2β(7)(β) και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της 
άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης 
κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 
   (3) Η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για 
υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό 
χαρακτήρα.  
   (4) Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει 
το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η 
κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  
 
  δ. Προδικαστικές Προσφυγές – Προσωρινή Δικαστική Προστασία :  
   (1) Στους οικονομικούς φορείς παρέχεται η δυνατότητα άσκησης 
προδικαστικής προσφυγής κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας 
Αρχής που αφορούν στη διαδικασία του διαγωνισμού έως και το στάδιο της έκδοσης 
κατακυρωτικής απόφασης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Βιβλίο IV άρθρα 345 
έως 374 του ν .4412/16 και στο Π.Δ 39/2017. 
   (2) Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του 
ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί 
ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση 
της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται 
να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή 
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. 
 
  ε. 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. 4412/2016, 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. 
 
 4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :  
 
  α. Εγγύηση καλής εκτέλεσης :  
   (1) Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης 
καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της 
οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και 
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  
   (2) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, 
πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2α(5)(γ) 
στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  
   (3) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και 
χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της 
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Αναθέτουσας Αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης 
προς αυτόν προκαταβολής.  
   (4) Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την 
παράγραφο 4ε, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το 
ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  
   (5) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση 
παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  
   (6) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά 
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν 
στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται 
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω 
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  
 
  β. Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία :  
   Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 
4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός 
Κώδικας.  
 
  γ. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης :  
   (1) Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις 
υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού 
και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος 
Α του ν. 4412/2016.  
   (2) Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους 
υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την 
εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν 
εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 
 
  δ. Υπεργολαβία :  
   (1) Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος / τμημάτων της 
σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 
18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  
   (2) Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος 
υποχρεούται να αναφέρει στην Αναθέτουσα Αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας 
και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην 
εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, 
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών 
αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες 
σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν 
συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά / 
δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου με 
υπεργολάβο / υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να 
διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο 
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υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω 
διαδικασία.  
   (3) Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 
2β(3) και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2β(7)(β) της παρούσας, εφόσον 
το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του 
τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου 
να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 
δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης 
που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. Όταν από την ως άνω επαλήθευση 
προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την 
αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 
131 του ν. 4412/2016.  
 
  ε. Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της :  
   Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να 
απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της 
Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 
 
  στ. Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης :  
   Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι 
κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, 
εφόσον : 
   (1) Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια 
της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης.  
   (2) Ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, 
τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2β(3)(α) και, 
ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της 
σύμβασης.  
   (3) Η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω 
σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την 
Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της 
Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
 
 5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :  
 
  α. Τρόπος πληρωμής :  
   (1) Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται σε ποσοστό 
100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών (κάθε 
τμηματικής παραλαβής). Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την 
προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται 
από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου 
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  
   (2) Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε 
άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου 
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Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται 
στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  
    (α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε 
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).  
    (β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία 
υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από 
την Αναθέτουσα Αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών.  
    (γ) Κράτηση 0,07% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 
πληρωμή από την Αναθέτουσα Αρχή και για λογαριασμό της Α.Ε.Π.Π.  
    Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον 
αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.  
   (3) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη 
νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 
   (4) Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται: 
    (α) Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή 
της σχετικής Έκθεσης Γενομένης Δαπάνης από το αρμόδιο τμήμα στην αρμόδια 
Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου για το Ίδρυμα (ήτοι ΥΠΕΕΔ) και μέχρι τη 
θεώρηση αυτής, 
    (β) Κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων και  
    (γ) Στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο Ν.4412/2016. 
   (5) Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της 
πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των 
αναγκαίων δικαιολογητικών). 
 
  β. Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις :  
   (1) Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος (αρ. 203 του 
ν.4412/2016) από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή 
δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 
παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 
4412/2016 και τα αναφερόμενα στην παρούσα Διακήρυξη. 
   (2) Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 
    (α) Το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με 
ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 
    (β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
   (3) Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την 
σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο 
προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης. 
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   (4) Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 
74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε 
διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 
   (5) Αν το Μηχάνημα φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη 
λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 
χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο (αρ. 
207 του ν.4412/2016) 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 
εκπρόθεσμα. 
   (6) Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας 
των εκπρόθεσμα παραδοθέντων μηχανημάτων, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που 
παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της 
συνολικής ποσότητας αυτών. 
   (7) Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της 
καθυστέρησης για φόρτωση - παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση 
του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν 
λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, 
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 
   (8) Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι 
τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. 
 
  γ. Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης :  
   Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος 
του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των παραγράφων 5β (Κήρυξη οικονομικού φορέα 
εκπτώτου – Κυρώσεις) και 6δ (Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση), να 
υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της Αναθέτουσας 
Αρχής, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού 
οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε 
φύσεως διοικητική προσφυγή. 
 
 6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ :  
 
  α. Παρακολούθηση της σύμβασης : 
   (1) Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα μηχανήματα που 
αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη και για τα οποία έχει μειοδοτήσει (στο χώρο 
της επιτροπής παραλαβής υλικών ή σε άλλο χώρο λειτουργίας του Ιδρύματος που θα 
υποδειχθεί), ύστερα από την αποστολή σχετικής παραγγελίας από το αρμόδιο τμήμα 
και σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών, με ίδια μεταφορικά μέσα και δαπάνη. 
   (2) Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των μηχανημάτων μπορεί να 
παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  
προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα 
υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν 
λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς 
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι 
κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 
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   (3) Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί 
εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, 
χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος. 
   (4) Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί 
την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για 
την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα μηχανήματα, τουλάχιστον πέντε (5) 
εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 
 
  β. Διάρκεια της Σύμβασης 
 
   Ως χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης της παρούσας σύμβασης ορίζεται 
το πέρας λήξης της εγγύησης καλής λειτουργίας και την αποδέσμευση της σχετικής 
εγγυητικής επιστολής, ήτοι …..….(…) έτη. 
 
  γ. Παραλαβή ειδών – Χρόνος και τρόπος παραλαβής ειδών 
 
   (1) H παραλαβή των μηχανημάτων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 208 του Ν.4412/2016, από επιτροπές πρωτοβάθμιες ή και 
δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 
του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται 
ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο 
ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις 
διαδικασίες που προβλέπονται στο Παράρτημα «Α». 
 
   (2) Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 
 
   (3) Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους 
συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με 
παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του 
ν. 4412/16. 
 
   (4) Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές 
(πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους 
αναδόχους. 
 
   (5) Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση 
επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η 
πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση 
σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή 
αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα 
βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 
 
   (6) Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των 
εργαστηριακών εξετάσεων που  διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες 
επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ’ έφεση των οικείων 
αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την 
γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  
που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 
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   (7) Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και 
τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 
 
   (8) Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε 
δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. 
 
   (9) Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν 
από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη 
σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 
 
  δ. Απόρριψη συμβατικών ειδών – Αντικατάσταση 
 
   (1) Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της 
συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, 
μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
 
   (2) Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, 
η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 
1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος 
και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
 
   (3) Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν 
μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, 
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
 
   (4) Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 
 
  ε. Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας  
 
   (1) Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος 
ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει 
κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη 
συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 
 
   (2) Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών 
υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, 
προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα 
προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο 
ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του 
αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο 
αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 
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 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 
 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 Αθήνα,   20  Δεκ 19 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ  
ΔΚΞΗ 29/19  
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ - 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Α. ΓΕΝΙΚΑ 
 
 1. Τα υπό προμήθεια αναισθησιολογικά  μηχανήματα θα πρέπει να είναι 
αμεταχείριστα, σύγχρονης τεχνολογίας, ελεγχόμενα από μικροεπεξεργαστές, 
κατάλληλα για χρήση σε ασθενείς όλων των ηλικιών (ενήλικες, παιδιά νεογνά) χωρίς 
καμία αλλαγή των συστημάτων τους. 
 
 2. Να φέρεται σε τροχήλατη βάση με σύστημα πέδησης του ίδιου 
κατασκευαστικού οίκου και να διαθέτει αποθηκευτικό χώρο, επιφάνεια 
γραφής, πολύσπαστο βραχίονα στήριξης ή στήριξη σωλήνων/καλωδίων, επιφάνεια 
για την τοποθέτηση μόνιτορ ή άλλων συσκευών και ρευματολήπτες για την 
τροφοδοσία περιφερικών συσκευών. Επίσης να διαθέτει ενσωματωμένο βοηθητικό 
ροόμετρο και αναρρόφηση κενού. 
 
 3. Να αποτελείται από τα ακόλουθα : 
  α. Κυρίως μηχάνημα αναισθησίας 
  β. Αναπνευστήρα 
  γ. Μόνιτορ αναπνευστικών παραμέτρων 
  δ. Μόνιτορ αιμοδυναμικών παραμέτρων (με ενσωματωμένη οθόνη 
έγχρωμη LCD/TFT μεγέθους έως 15'' τουλάχιστον). 
  ε. Δύο εξαερωτήρες (σεβοφλουρανίου και δεσφλουρανίου) να    
προσφέρουν προς επιλογή. 
  Όλα τα παραπάνω να είναι από τον ίδιο κατασκευαστικό οίκο ώστε να     
διασφαλίζεται η απόλυτη συμβατότητα μεταξύ τους. 
 
 4. Να παρέχει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια και προστασία ασθενούς. Θα 
εκτιμηθεί θετικά η δυνατότητα αυτόματου αερισμού του ασθενούς με αέρα 
περιβάλλοντος, στην περίπτωση πτώσης της πίεσης των αερίων της κεντρικής 
εγκατάστασης και ταυτόχρονα εξάντλησης των εφεδρικών φιαλών (κατάσταση 
εξαιρετικά έκτακτης ανάγκης). 
 
 5. Το λογισμικό του κυρίως αναισθησιολογικού μηχανήματος να είναι στα 
Ελληνικά. 
 
Β. ΚΥΡΙΩΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 
 
 1.  Να φέρει σωλήνες με μη ανταλλάξιμες συνδέσεις για τροφοδοσία από 
κεντρική παροχή αερίων Ο2 , Ν2Ο και πεπιεσμένου αέρα συμβατούς με το σύστημα 
παροχής, αερίων του Νοσοκομείου. Επίσης να φέρει εφεδρικό σύστημα τροφοδοσίας 



Σελίδα 33 από 48 
 

Ο2 και Ν2Ο και ισάριθμες εφεδρικές φιάλες με κωδικοποίηση Pin Index. Σε 
περίπτωση που λειτουργεί με οδηγό αέριο να παραδοθούν εφεδρικές φιάλες άνω 
των 7lt. 
 
 2. Να διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις ή μανόμετρα στην πρόσθια όψη του 
μηχανήματος για την πληροφόρηση του χειριστή αναφορικά με τη σωστή τροφοδοσία 
του μηχανήματος από την κεντρική παροχή αερίων και το περιεχόμενο εφεδρικών 
φιαλών. Να διαθέτει σύστημα προστασίας του συγκροτήματος από υπερβολικά 
υψηλές πιέσεις. 
 
 3.  Να διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα χορήγησης και ρύθμισης φρέσκων 
αερίων από 0,3lt/min έως 16lt περίπου, ικανό για την κάλυψη των 
απαιτήσεων τόσο της κλασικής όσο της Low και Minimal Flow αναισθησίας. Να 
διαθέτει και ψηφιακά ροόμετρα για την επιπλέον ενημέρωση του χειριστή. 
 
 4. Να διαθέτει σύστημα εξασφάλισης ελάχιστης συγκέντρωσης Ο2 στα 
φρέσκα αέρια όχι μικρότερης του 25% όταν επιλέγεται μίγμα φρέσκων αερίων Ο2 / 
Ν2Ο. Σε περίπτωση πτώσης του Ο2, το μηχάνημα ΝΑ ΜΗΝ ΜΕΤΑΠΙΠΤΕΙ 
ΑΥΤΟΜΑΤΑ σε λειτουργία με ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ αλλά μόνο μετά από επιθυμία-
πρόταση του αρμόδιου (υπευθύνου) αναισθησιολόγου. Να τροφοδοτείται από ρεύμα 
του δικτύου και από επαναφορτιζόμενη μπαταρία που εξασφαλίζει αυτονομία 
τουλάχιστον 30 min. 
 
 5. Να διαθέτει αυτόματη ανάλυση των περιπτώσεων συναγερμών, 
αποκλίσεων ή δυσλειτουργιών και αυτόματη κατάταξη και απεικόνισή τους, ανάλογα 
με τη σπουδαιότητά τους. Να διαθέτει απαραιτήτως 
οπτικοακουστικό συναγερμό για: α) Μη σωστή πίεση τροφοδοσίας Ο2 β) Κατά λεπτό 
αερισμό γ) Πίεση αεραγωγών δ) Διαρροή.  
 
 6. Να φέρει σύστημα προσαρμογής δύο (2) ενεργών εξαερωτήρων για 
χορήγηση αναισθητικών αερίων, με διάταξη ασφάλειας που να αποκλείει την 
ταυτόχρονη ενεργοποίηση και των δυο εξαερωτήρων. 
 
 7. Να διαθέτει κύκλωμα επανεισπνοής: 
          α) Με κάνιστρο νατρασβέστου πολλαπλών χρήσεων, μεγάλης 
χωρητικότητας για πολύωρες επεμβάσεις. Να δέχεται και κάνιστρα μιας 
χρήσεως για τις περιπτώσεις σηπτικών περιστατικών. 
          β) Θερμαινόμενο αναπνευστήρα ή αντίστοιχης τεχνολογίας 
για την αποφυγή συμπύκνωσης υδρατμών, εκτός αυτού κατά τη διάρκεια τόσο της 
κλασικής όσο και της Low και Minimal Flow αναισθησίας. 
  γ) Με βαλβίδα ασφαλείας πίεσης ασθενή, κατά προτίμηση με          
δυνατότητα ταχείας εκτόνωσης. 
 
 8.   Δυνατότητα χορήγησης 100% οξυγόνου με χειροκίνητο αερισμό μέσω 
διαβαθμισμένου μηχανικού ρυθμιστή ροής, σε περίπτωση πτώσης της ηλεκτρικής 
τροφοδοσίας και εξάντλησης και της μπαταρίας. Η ροή να διέρχεται μέσα από τον 
εξαερωτήρα και χορήγηση και αναισθητικού αερίου. 
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 9.  Να ανιχνεύει, να αναγνωρίζει και να μετρά αυτόματα τη συγκέντρωση     
του χορηγούμενου πτητικού αναισθητικού. Να έχει δυνατότητα ταυτόχρονης 
ανίχνευσης δυο πτητικών με απεικόνιση των συγκέντρωσεών τους. 
 
 10. Να πραγματοποιείται αυτοέλεγχος των ηλεκτρονικών και μηχανικών 
συστημάτων του και έλεγχος τυχόν διαρροών. Σε εξαιρετικά επείγουσες 
καταστάσεις να υπάρχει η δυνατότητα διακοπής του αυτοελέγχου. 
 
 11. Το νέο αναισθησιολογικό μηχάνημα πρέπει να διαθέτει έξοδο για  
οξυγονοθεραπεία μέσω μασκών Venturi με ροές έως 10lt/min. 
 
 12. Να διαθέτει σύστημα απαγωγής αερίων (scavenging system) 
αποτελούμενο από δοχείο συλλογής αναισθητικών αερίων με ενσωματωμένο δείκτη 
της απορροφητικής ικανότητας της απαγωγής της αίθουσας. 
 
Γ.  ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ 
 
 1.  Να  είναι  σύγχρονης  τεχνολογίας,   ηλεκτρονικά  ελεγχόμενος  και  να 
λειτουργεί: 
  α. Ηλεκτρικά υπό τάση 220V/50Hz και πνευματικά με αέρα ή Ο2 
(τεχνολογία φυσούνας) ή 
  β.  Αμιγώς ηλεκτρικά υπό τάση 220V/50Hz  (τεχνολογία εμβόλου ή 
τουρμπίνας) 
Να αναφερθεί η τεχνολογία του αναπνευστήρα και η μέση κατανάλωση αερίου 
οδήγησης (για την πρώτη περίπτωση) ώστε να αξιολογηθεί οικονομοτεχνικά. 
             Να διαθέτει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία που να προσδίδει 
αυτονομία τουλάχιστον τριάντα (30) λεπτών. 
  Να εκτελεί τους παρακάτω τρόπους αερισμού: 
  α. αυτόματο (Spontaneous Breathing) και χειροκίνητο αερισμό (Manual 
Ventilation) 
  β. μηχανικό αερισμό ελεγχόμενου όγκου (Volume Control Ventilation VCV) 
  γ. μηχανικό αερισμό ελεγχόμενης πίεσης (Pressure Control Ventilation 
PCV) 
  δ. συγχρονισμένο διαλείποντα υποχρεωτικό αερισμό (Synchronized 
Intermittent Mandatory Ventilation SIMV) όγκου και πίεσης (VC-SIMV  και PC-SIMV) 
  ε.  Αερισμό υποστήριξης πίεσης (Pressure Support) 
  στ.  Αερισμό συνεχούς θετικής πίεσης (CPAP) 
   ζ.  Αερισμό συνδυασμού όγκου και πίεσης (PC-VG ή VC-Autoflow ή 
αντίστοιχο) 
  Να υπάρχει η δυνατότητα αναβάθμισης με επιπρόσθετους τρόπους 
αερισμού, προς αξιολόγηση όπως π.χ: 
  Αερισμός διφασικής πίεσης (PC-BIPAP) και εκτόνωσης αεραγωγών (PC-
APRV). 
  Προστασία και επαναστρατολόγηση των κυψελίδων (recruitment).  
  Ζωτικής χωρητικότητας (Vital capacity). 
  Επιπλέον σε καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις ή σε συνθήκες εξωσωματικής 
αντλίας) να διαθέτει λειτουργία καρδιακής παράκαμψης. 
  Δυνατότητα ρύθμισης από το χρήστη για: 
  α.  Αναπνευστική συχνότητα έως 60 brpm τουλάχιστον 
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  β.  Σχέση εισπνοής προς εκπνοή (Ι : Ε) από 2:1 έως 1:8 τουλάχιστον. 
  γ.  Αναπνεόμενου όγκου (VT) από 20 ml έως 1400ml 
  δ.  Πίεση PEEP έως 20 cm H2O 
  ε.  Χρόνου Plateau έως 60 % τουλάχιστον 
  στ.  Μέγιστη εισπνευστική πίεση 60cm H2O (τουλάχιστον). 
  ζ.  Σκανδαλισμός ροής (trigger) από 0,3L/min 
 
  Να διαθέτει ανεξαρτησία - αποσύζευξη του παρεχόμενου όγκου(νΤ) από 
τις μεταβολές της ροής των φρέσκων αερίων. Σε αντίθετη περίπτωση ο 
αναπνευστήρας να διαθέτει οπωσδήποτε αυτόματη αντιστάθμιση του παρεχόμενου 
ζωτικού όγκου, παρακάμπτοντας τις μεταβολές ροής των αερίων και της 
ενδοτικότητας του ασθενή. 
  Να διαθέτει εύκολη αλλαγή από τη χειροκίνητη στην αυτόματη λειτουργία 
και αντιστρόφως. 
 
Δ. ΜΟΝΙΤΟΡ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 
 
 1.  Το κυρίως μηχάνημα της αναισθησίας να διαθέτει έγχρωμη TFT οθόνη 
15'' με ταυτόχρονη απεικόνιση 3 τουλάχιστον καναλιών, που να απεικονίζει σε 
ψηφιακές ενδείξεις ή σε κυματομορφές τις παρακάτω αναπνευστικές παραμέτρους: 
  α.  Συγκέντρωση εισπνεόμενου και εκπνεόμενου Ο2 

  β.  Χορηγούμενους όγκους (MV,VT) και αναπνευστική συχνότητα 
  γ.  εφαρμοζόμενες πιέσεις (Peak, Plateau,Peep) 
  δ.  Συγκέντρωση Ν2Ο , CO2 και πτητικών αναισθητικών 
  ε.  Ενδοτικότητα (Compliance) και κλειστούς βρόχους πίεσης/όγκου  και 
ροής/όγκου 
  στ. Απορρόφηση αναισθητικών αερίων (MAC) διορθωμένη βάσει της 
ηλικίας.  
 
 2. Να διαθέτει απεικόνιση εξελεγμένου συστήματος καθοδήγησης του 
αναισθησιολόγου αναφορικά στην κατανάλωση φρέσκου αερίου, για την 
εξασφάλιση οικονομίας στην κατανάλωση των πτητικών αναισθητικών κατά τη Low και 
Μinimal Flow αναισθησία. 
 
 3. Να διαθέτει ρυθμιζόμενα όρια συναγερμού και να απεικονίζει μηνύματα 
συναγερμού ταξινομημένα σε τρεις (3) κατηγορίες προτεραιότητας. 
 
 4. Οι μετρήσεις των πτητικών αναισθητικών , του Ν2Ο και του CΟ2 να 
πραγματοποιούνται με αισθητήρα υπέρυθρης ακτινοβολίας, του δε Ο2 μέσω 
παραμαγνητικού συστήματος για την αποφυγή αναλώσιμων αισθητήρων. 
 
Ε. ΜΟΝΙΤΟΡ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 
 
 1. Να είναι κατάλληλο για χρήση σε χειρουργείο και να διαθέτει προστασία 
απινίδωσης και διαθερμίας. 
 
 2. Να διαθέτει TFT-LCD έγχρωμη οθόνη 15'' με ταυτόχρονη απεικόνιση έξι 
(6) καναλιών τουλάχιστον. Επιπλέον, να διαθέτει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη 
μπαταρία που να προσδίδει αυτονομία τριών (3) ωρών τουλάχιστον. 



Σελίδα 36 από 48 
 

 3. Να διαθέτει τις παρακάτω ενισχυτικές βαθμίδες: 
  α.  Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ECG) 
  β.  Δύο αιματηρές πιέσεις (IBP) 
  γ. Αναίμακτη πίεση (NIBP) 
  δ. Δύο θερμοκρασίες (Τ1, Τ2) 
  ε.  Παλμική Οξυμετρία (SpO2) 
  στ.  Νευρομυικού αποκλεισμού (ΝΜΤ) και βάθους αναισθησίας (BIS)-
(εντροπία) 
 
 4. Να έχει τη δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης (να προσφερθούν 
ενισχυτές προς επιλογή). 
 
 5. Να επικοινωνεί τεκμηριωμένα με το κυρίως μηχάνημα αναισθησίας και να 
παραλαμβάνει τα δεδομένα αναισθησίας, τα οποία να απεικονίζει κατ' επιθυμία του 
χειριστή σύμφωνα με τις ανάγκες του. 
 
 6. Να διαθέτει μνήμη (Trends) 24 ωρών για όλες τις μετρούμενες 
παραμέτρους. 
 
 7. Οπτικοακουστική διάταξη συναγερμού (Alarms) και ρυθμιζόμενα όρια για 
όλες τις παραμέτρους. 
 
 8. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με δίκτυο επικοινωνίας Ethernet. 
 
 9. Να συνοδεύεται από τριπολικό και πενταπολικό καλώδιο ΗΚΓφήματος, 
αισθητήρα παλμικής οξυμετρίας δακτύλου πολλαπλών χρήσεων, τρεις περιχειρίδες 
διαφορετικών μεγεθών και δύο αισθητήρες θερμοκρασίας 
(οισοφάγου και δέρματος) και εν γένει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την άμεση 
και εύρυθμη λειτουργία του. 
 
 10. Το μόνιτορ αιμοδυναμικών παραμέτρων να είναι συμβατό με το 
αναισθησιολογικό μηχάνημα. Να κατατεθούν απαραιτήτως, τα πιστοποιητικά 
συμβατότητας (CE declaration of compatibility) σύμφωνα με την Οδηγία 93/42 της Ε.Ε 
«περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων», με την οποία έχει εναρμονισθεί η Ελληνική 
Νομοθεσία (ΦΕΚ 2198/2-10-2009). 
 
ΣΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ  (ΗΚΓ) 
 
 1. Η λήψη του καρδιογραφήματος να γίνεται μέσω ευκάμπτου, ανθεκτικού 
στις μηχανικές καταπονήσεις τριπολικού και πενταπολικού καλωδίου με τους 
αντίστοιχους προσθαφαιρούμενους ακροδέκτες (και εξαπολικού). 
 
 2. Να ανιχνεύει και να αναγνωρίζει αυτόματα κακή σύνδεση ή διακοπή του 
ηλεκτροδίου. 
 
 3. Να απεικονίζει ευδιάκριτα την καρδιακή συχνότητα, ακόμη και στις 
περιπτώσεις κακής σύνδεσης ή διακοπής του ηλεκτροδίου ΗΚΓ. 
 
 4. Να έχει ακουστική ένδειξη του συμπλέγματος QRS. 
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 5. Να δίνει δυνατότητα επιλογής για συνεχή απεικόνιση οποιασδήποτε από 
τις διαθέσιμες απαγωγές, καθώς και να απεικονίζει ταυτόχρονα, τουλάχιστον δυο 
απαγωγές που επιλέγονται από το χειριστή. 
 
 6. Να έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης βηματοδότη. 
 
 7. Η απεικόνιση το ΗΚΓ να μην επηρεάζεται από παράσιτα διαθερμίας ή 
ρεύματα απινίδωσης. 
 
 8. Να έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης των βασικών τύπων αρρυθμιών και 
ανάλυσης του ST διαστήματος σε τρεις απαγωγές τουλάχιστον. 
 
 9. Το καλώδιο ΗΚΓ να δίνει τη δυνατότητα απεικόνισης της κυματομορφής 
της αναπνοής και να υπάρχει ψηφιακή ένδειξη της συχνότητας των αναπνοών. 
 
Ζ. ΑΙΜΑΤΗΡΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ (ΙΒΡ) 
 
 1. Να έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης μέτρησης δύο αιματηρών πιέσεων. 
Να απεικονίζονται οι τιμές της συστολικής, διαστολικής και μέσης πίεσης, 
καθώς και οι κυματομορφές των πιέσεων. 
 
 2.  Να διαθέτει τεχνολογία υπέρθεσης των κυματομορφών (overlap). 
 
Η. ΑΝΑΙΜΑΚΤΗ ΠΙΕΣΗ (ΝΙΒΡ)  
 
 1.  Η μέτρηση να γίνεται με την κλασική μέθοδο (με περιχειρίδα). 
 
 2. Να δίνει τη δυνατότητα χειροκίνητης και αυτόματης εκκίνησης της 
μέτρησης σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα. 
 
 3. Να απεικονίζονται οι τιμές συστολικής, διαστολικής και μέσης αρτηριακής 
πίεσης, με ξεχωριστά όρια συναγερμού για κάθε μία από αυτές. 
 
Θ. ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΝΜΤ 
 
 Για παρακολούθηση του βάθους του νευρομυικού αποκλεισμού μέσω 
TOF/SΤ, DBS, PTC. 
 1. Θερμοκρασία (Τ) 
   α.  Να μετρά ταυτόχρονα τη θερμοκρασία σε δύο διαφορετικά σημεία 
του 
σώματος (Τ1,Τ2), με όρια συναγερμού.  
  β.  Να υπολογίζει και να αναδεικνύει τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ 
των δύο σημείων (ΔΤ). 
 
 2. Παλμική οξυμετρία (SpO2)  
  α. Να μετρά με αναίμακτη μέθοδο τον κορεσμό της αιμοσφαιρίνης σε 
οξυγόνο μέσω αισθητήρα δακτύλου (probe) πολλαπλών χρήσεων.  
  β. Να δίνει ψηφιακή ένδειξη του κορεσμού % και να απεικονίζει την 
πληθυσμογραφική καμπύλη SpO2. 
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  γ. Να μετρά με αναίμακτη μέθοδο την αιμοσφαιρίνη (SpHb) με γράφημα 
τάσης και το δείκτη SPI. 

 
3. Βάθος αναισθησίας 

 Με τη μέθοδο του διφασματικού δείκτη (BIS)-(εντροπία). 
 
Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
 1. Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις διεθνείς ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές ασφαλείας και να διαθέτει σήμανση CE. Να διατίθεται από αντιπρόσωπο 
που διαθέτει από πιστοποίηση ISO 9001:2000 και ISO 13485:2003 σύμφωνα με την Υ.Α 
ΔΥ8δ/1348/04 που αφορά στη διακίνηση και την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων.  
 
 2. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να είναι ενταγμένοι σε πρόγραμμα 
εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ 117/2004(ΦΕΚ 82Α) και Π.Δ 
15/2006(ΦΕΚ 12Α) σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/108.  
 
 3. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και να αναφερθεί η 
ετήσια κοστολόγηση συμβολαίου πλήρους συντήρησης 
συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών, service kits και εργασίας εκτός αναλωσίμων, 
καθώς και προληπτικής συντήρησης συμπεριλαμβανομένων των service kits και 
εργασίας εκτός ανταλλακτικών και αναλωσίμων της μονάδος, μετά το πέρας της 
εγγύησης. Για τη διαμόρφωση της ανηγμένης τιμής θα ληφθούν υπόψη η τιμή 
προσφοράς του αναισθησιολογικού συγκροτήματος και το κόστος πλήρους συντήρησής 
του (με τα ανταλλακτικά) μέχρι και τη συμπλήρωση δεκαετίας (συμπεριλαμβανομένου του 
χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας). 
 
 4. Να βεβαιώνεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο η διάθεση 
ανταλλακτικών για μία δεκαετία. 
 
 5. Οι συμμετέχοντες να διαθέτουν μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής 
υποστήριξης και service, καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με 
πιστοποιητικό εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο για τη συντήρηση των 
προσφερομένων ειδών. 
 
Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 
 
 1. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την αριθ. ΥΠΟΙΚ 
07085ΕΞ2012/27-08-2012 (ΦΕΚ Α’ 164/2012) σύμβαση μεταξύ του ελληνικού 
δημοσίου και της εταιρείας Siemens AE σύμφωνα με την οποία η κάλυψη της 
συγκεκριμένης δαπάνης θα γίνει από την ανωτέρω εταιρεία. 
 
 2. Η εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος της σύμβασης ανέρχεται σε εκατόν 
εξήντα χιλιάδες (160.000,0 €) πλέον ΦΠΑ για την προμήθεια τεσσάρων (4) 
αναισθησιολογικών μηχανημάτων. 
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 3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Πίνακας I Οικονομική Προσφορά Προμήθειας 
 

ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

Αναισθησιολογικά   
Μηχανήματα 

4 
    

 
Πίνακας II Οικονομική Προσφορά Συντήρησης 

 

Έτη 
Συντήρη

σης 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ   
Τιμή 
ανά 

Τεμάχιο 

Συνολική 
Τιμή 

χωρίς 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

Γενικό 
Σύνολο 

ανά 
έτος 

1ο Έτος ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2ο Έτος ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

3ο Έτος ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ      

4ο Έτος ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ      

5ο Έτος ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ      

6ο Έτος ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ      

7ο Έτος ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ      

8ο Έτος ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ      

9ο Έτος ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ      

10ο Έτος ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ      

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

     

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Ο Πίνακας II αφορά το κόστος συντήρησης του ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου το κόστος των ανταλλακτικών που τυχόν 
χρειάζονται για την εκτέλεση αυτών (πάγια συντήρηση σύμφωνα με τον 
κατασκευαστή και όχι έκτακτα περιστατικά). Οι τιμές θα είναι ίδιες και για τα δύο 
συστήματα. Ο πίνακας της συντήρησης δεσμεύει τον ανάδοχο (επί ποινή 
απόρριψης). 
 
 Σχης (ΥΙ) Κων/νος Βίλλιας 
Ακριβές αντίγραφο Υπoδιευθυντής 

  
  
  

Λγος (Ο) Γεώργιος Πλαστάρας  
   Προϊστ. Τμ. Προμηθειών  
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 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 
 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 Αθήνα,  20   Δεκ 19 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ  
ΔΚΞΗ  29/19  
 
 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, 
εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, στον υποφάκελο 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» συμπληρωμένο το έντυπο 
Τ.Ε.Υ.Δ. (Ακολουθεί συμπληρωμένη η πρώτη σελίδα) αρ. απόφασης 158/2016 (ΦΕΚ 
3698 Β/16.11.2016) του Ν. 4412/2016 άρθρο 79 παράγραφος 4. Στο έντυπο ΤΕΥΔ 
θα πρέπει να συμπληρωθούν από τους οικονομικούς φορείς κυρίως τα μέρη: Μέρος 
ΙΙ (Α, Β, Γ, Δ) Μέρος ΙΙΙ (Α, Β, Γ) Μέρος ΙV (α, Γ1β) και Μέρος VI. Προσφορά στην 
οποία δεν θα υπάρχει το ανωτέρω έντυπο θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Περισσότερες πληροφορίες σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της 
ΕΑΑΔΗΣΥ  http://www.eaadhsy.gr/index.php/m-foreis/m-odigies/234-kateythynthria-
odhgia-15 . 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
 

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

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

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ) 
- Ονομασία: [Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [50098] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Μονή Πετράκη 10 – 12, ΤΚ 11521] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Λγός (Ο) Γεώργιος Πλαστάρας] 
- Τηλέφωνο: [210 – 7288137,170] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [promithies@nimts, promithiesnimts@gmail.com] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.nimts.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 
[ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
CPV : [33172000-6] 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [ - ] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Προμήθειες] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ - ] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [ - ] 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

 Σχης (ΥΙ) Κων/νος Βίλλιας 
Ακριβές αντίγραφο Υπoδιευθυντής 

  
            Λγος (Ο) Γεώργιος Πλαστάρας  
                 Προϊστ. Τμ. Προμηθειών  
 

http://www.eaadhsy.gr/index.php/m-foreis/m-odigies/234-kateythynthria-odhgia-15
http://www.eaadhsy.gr/index.php/m-foreis/m-odigies/234-kateythynthria-odhgia-15
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 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 
 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 Αθήνα,   20  Δεκ 19 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ  
ΔΚΞΗ  29/19  
 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ.       /2020 
 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ …………………………………. 
 

Στην Αθήνα σήμερα την ……………….. ημέρα …………………..του έτους 2020, οι 
κάτωθι συμβαλλόμενοι: 

Αφενός 
 
 Το Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Στρατού επί της  οδού Μονής Πετρακή 
10-12, ΤΚ 11521, τηλ :210-7288137-170, email: promithiesnimts@gmail.com , που 
εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης από τον 
Διευθυντή – Συντονιστή Υπτγό Γεώργιο Γιαννακό, και το οποίο στο εξής θα 
αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «το Ίδρυμα». 

 
Και αφετέρου 

 
 Η Εταιρεία με την επωνυμία ………………………………………  που εδρεύει 
στ…. ………………….., επί της οδού ………………, Τ.Κ:……….., έχει ΑΦΜ 
…………… υπάγεται στην ΔΟΥ ……………….  και εκπροσωπείται νόμιμα από τ….. 
…………………………… (θα αποκαλείται «Ανάδοχος»), συμφώνησαν και 
συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: 
 

Λαμβάνοντας υπόψη : 
1) Τα Πρακτικά Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του σχετικού διαγωνισμού, 
2) Την Τεχνικο – Οικονομική Προσφορά του Προμηθευτή στο πλαίσιο του 
διαγωνισμού και 
3) Την Φ.800/…../………./Σ………./………2020/ΝΙΜΤΣ/ΔΟΥ/Τμ.Προμηθειών  
απόφαση του Ιδρύματος, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του 
διαγωνισμού στον Προμηθευτή 

 
Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

      ΑΡΘΡΟ 1o 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 

 Το Ίδρυμα με βάση το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των οικονομικών 
προσφορών της Διαγωνιστικής Διαδικασία με αριθμό    29/2019, αναθέτει την 
προμήθεια και την εγκατάσταση ………………………… με το ποσό 
των…………………………………….. ευρώ (………………….€). 

mailto:promithiesnimts@gmail.com
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ΑΡΘΡΟ 2ο 

 ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

 Ως χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης της παρούσας σύμβασης ορίζεται το 
πέρας λήξης της εγγύησης καλής λειτουργίας και την αποδέσμευση της σχετικής 
εγγυητικής επιστολής, ήτοι …..….(…) έτη. 
 

ΑΡΘΡΟ 3o 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 
1. Η πληρωμή της συμβατικής αξίας θα πραγματοποιηθεί από το Ίδρυμα 

σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016 σε ποσοστό 100% της συνολικής αξίας 
του προϊόντος (κάθε τμηματικής παραλαβής), αφού αφαιρεθούν οι προβλεπόμενες 
κρατήσεις και μετά την οριστική παραλαβή. 

 
2. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα 

λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και την ισχύουσα 
νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το 
Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. δηλαδή: 

 Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε 
περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην 
αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν.4412/2016. 

 Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του 
φορέα. Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη 
«Εξοφλήθηκε». 

 Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την 
ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

 Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 

 Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε 
άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία. 

 
3. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται: 

 Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή της 
σχετικής Έκθεσης Γενομένης Δαπάνης από το αρμόδιο τμήμα στην αρμόδια 
Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου για το Ίδρυμα (ήτοι ΥΠΕΕΔ) και μέχρι τη 
θεώρηση αυτής, 

 Κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων και  

 Στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο Ν.4412/2016. 
 
4. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που 

οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων 
δικαιολογητικών). 

 
5. Φόροι, δασμοί, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση 

καθώς και κάθε άλλου είδους δαπάνη που πιθανόν πραγματοποιήσει ο προσφέρων, 
επιβαρύνουν τον ίδιο. 
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6. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις Ιδίως βαρύνεται με τις 
ακόλουθες κρατήσεις: 
  α. Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής 
προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 
σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται 
(άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).  
  β. Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί 
της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το 
ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την Αναθέτουσα Αρχή στο όνομα 
και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών.  
  γ. Κράτηση 0,07% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 
πληρωμή από την Αναθέτουσα Αρχή και για λογαριασμό της Α.Ε.Π.Π.  
 

7. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό 
τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

 
8. Κατά την πληρωμή του τιμήματος των ειδών παρακρατείται ο 

προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος 4% επί της 
καθαρής αξίας μείον των κρατήσεων. 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 
1. Ο κατασκευαστής των υλικών θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά 

ISO 9001/2008 (ή νεώτερο) ή ISO 13485/2003 όπως προβλέπεται από τη 
Διακήρυξη, όπου αυτό εφαρμόζεται. 

 
2. Τα υλικά που περιγράφονται κατά την παράδοσή τους πρέπει να είναι 

καινούρια, αμεταχείριστα, πρόσφατης παραγωγής, άριστης ποιότητας, 
κατασκευασμένα σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνικές εξελίξεις, και απόλυτα σύμφωνα 
με την τεχνική προσφορά του προμηθευτή ή οποία επισυνάπτεται (κωδικοί, 
περιγραφή, prospectus), όπως αυτό κατατέθηκε στο Ίδρυμα. 

 
3. Η συσκευασία του υλικού θα εξασφαλίζει απόλυτα την ασφαλή μεταφορά 

του στον τόπο προορισμού και την καλή συντήρησή του σε περίπτωση 
μακροχρόνιας αποθήκευσης – χρήσης, παρέχοντας προστασία από εξωγενείς 
παράγοντες (υγρασία, σκόνη κλπ), όπως ακριβώς περιγράφονται αυτά στους 
Ειδικούς Όρους Διαγωνισμού. 
 

ΑΡΘΡΟ 5Ο 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 
 1. Για την παράδοση των τεσσάρων (4) αναισθησιολογικών μονάδων 
ορίζεται, το χρονικό διάστημα των ενενήντα (90) ημερών, από την σχετική αποστολή 
της παραγγελίας. Ο εξοπλισμός θα εγκατασταθεί με ευθύνη του προμηθευτή στο 
χώρο που θα του υποδειχθεί από την αναθέτουσα αρχή. Η οριστική παραλαβή του 
εξοπλισμού θα γίνει μετά την εγκατάσταση αυτού σε πλήρη λειτουργία. Ειδικότερα, 
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για την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού πρέπει να πραγματοποιηθούν όλοι οι 
απαιτούμενοι έλεγχοι, η επίδειξη λειτουργίας και γενικά η επαλήθευση των τεχνικών 
του δυνατοτήτων και χαρακτηριστικών. 
 
 2. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και 
δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 
του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά 
την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος 
και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των 
υλικών γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο 
Παράρτημα «Α». 
 
 3. Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 
 
 4. Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει 
πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –
απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 
 
 5. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – 
δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 
 
 6. Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της 
συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια 
επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε 
δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή 
αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα 
βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 
 
 7. Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των 
εργαστηριακών εξετάσεων που  διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες 
επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ’ έφεση των οικείων 
αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την 
γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  
που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 
 
 8. Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και 
τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 
 
 9. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια 
επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. 
 
 10. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την 
ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη 
των σχετικών πρωτοκόλλων. 
 
 11. Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για 
την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο 
της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να 
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αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις 
τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 
 
 12. Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών 
υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, 
προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα 
προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο 
ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του 
αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο 
αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 
 

ΑΡΘΡΟ 6o 
ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

 
1. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν παραδώσει όλη την ποσότητα ή 

μέρος των υλικών που ανέλαβε να προμηθεύσει μέσα στις προθεσμίες που 
καθορίζονται από την παρούσα σύμβαση και δεν έχει υποβάλει έγκαιρα αίτημα 
παράτασης ή σε περίπτωση απόρριψης όλης ή μέρους της ποσότητας των υλικών 
και μη αντικατάστασής της μέσα στις καθορισμένες προθεσμίες ή σε περίπτωση 
αθέτησης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης αυτής ο αγοραστής μπορεί, κατά την 
απόλυτη κρίση του, να κηρύξει ΕΚΠΤΩΤΟ τον προμηθευτή με απόφαση του 
αρμόδιου για την διοίκηση φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου (άρθρο 203 του Ν.4412/2016). 

 
2. Σε περίπτωση που τα υλικά φορτωθούν – παραδοθούν ή 

αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με 
τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, 
σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν.4412/2016, επιβάλλεται εκτός των τυχόν 
προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, και πρόστιμο που υπολογίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 207 του Ν.4412/2016. 

 
3. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή 

ανάθεση ή την σύμβαση, όταν: 

 Η σύμβαση δεν υπογράφτηκε ή το υλικό δεν παραδόθηκε ή 
αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Δημοσίου. 

 Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 
 
4. Ο προμηθευτής που επικαλείται ανώτερη βία, σύμφωνα με το άρθρο 204 

του Ν.4412/2016 υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν 
τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 
προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
 

ΑΡΘΡΟ 7o 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

 
1. Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε 

βάρος του κυρώσεις, να υποβάλλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας 
δυνάμει του άρθρου 205 του Ν.4412/2016. 
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2. Εάν το υλικό απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω 
παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο, εφαρμόζονται τα 
προβλεπόμενα σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 208 του Ν.4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 8o 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

 
1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που 

έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση 
του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4412/2016. 

 
2. Σε περίπτωση που το προϊόν παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη 

του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του 
χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209 του 
Ν.4412/2016, επιβάλλεται, εκτός των τυχόν προβλεπόμενων κατά περίπτωση 
κυρώσεων, και πρόστιμο που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 207 του 
Ν.4412/2016. 

 
3. Η είσπραξη του προστίμου, γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του 

προμηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση 
της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος 
δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. Η είσπραξη του προστίμου εάν υπάρχει τέτοιο, 
θα γίνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επιβολή του. 

 
4. Ως εκπρόθεσμες μέρες υπολογίζονται οι ημερολογιακές ημέρες. 
 
5. Οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από κάθε αξίωση του 

Ιδρύματος για οποιαδήποτε θετική ζημιά του που προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από 
την άρνηση ή την αδυναμία του αναδόχου, εκτός από την περίπτωση ανώτερης βίας, 
να εκτελεσθεί πλήρως η σύμβαση. 

 
6. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου 

από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 9o 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

 
1. Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Προμηθευτής κατέθεσε στο 

Ίδρυμα τη με αριθμό ………………………… εγγυητική επιστολή της 
……………………., ποσού ………………….. ευρώ (……………..€) (5% της 
συμφωνούμενης με την παρούσα αμοιβής του Αναδόχου, μη συμπεριλαμβανομένου 
του φόρου προστιθέμενης αξίας), με χρόνο ισχύος έως την εκπλήρωση όλων των 
συμβατικών υποχρεώσεων του. 

 
2. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του Ιδρύματος με 

την έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον 
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Ανάδοχο, σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/και της 
διακήρυξης και σε διάστημα τριών ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη 
κατάπτωση. 
 

ΑΡΘΡΟ 10o 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί ή να λυθεί σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στο άρθρο 132 και του 133 του Ν.4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 11o 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
1. Η παρούσα σύμβαση: 
 α. Διέπεται από τον Ν.4412/2016 όπως ισχύει σήμερα. 
 β. Είναι ισχυρότερη από κάθε άλλο κείμενο στο οποίο στηρίζεται και με 

το οποίο συσχετίζεται (Διακήρυξη – Προσφορά - Γενικοί και Ειδικοί Όροι Συμφωνιών) 
εκτός από φανερά σφάλματα ή παραδρομές που γίνονται αποδεκτά και από τους 
δύο συμβαλλομένους. 

 γ. Συντάχθηκε σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα σε απλό χαρτί και μετά την 
ανάγνωσή της υπογράφηκε από τους συμβαλλομένους 

 
2. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει υποχρέωση για μέτρα και αυξήσεις των 

πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κλπ. που θα ληφθούν και δεν ευθύνεται 
ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση στην τιμή, την ποιότητα και το χρόνο 
παράδοσης του υλικού, για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που ισχύει η σύμβαση 
αυτή. 

 
3. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και 

συγκεκριμένα τα δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το 
κοινοτικό. 

 
4. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον 

συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφτεί στη σύμβαση προσφυγή των 
συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική 
νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η 
αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα 
οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.  

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ       ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 Σχης (ΥΙ) Κων/νος Βίλλιας 
Ακριβές αντίγραφο Υπoδιευθυντής 

  
  
  

Λγος (Ο) Γεώργιος Πλαστάρας  
   Προϊστ. Τμ. Προμηθειών  
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 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 
 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 Αθήνα,  20   Δεκ 19 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΣΤΗ  
ΔΚΞΗ   29/19  
 
Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης ανά τεχνική περιγραφή, των 
προσφερόμενου είδους σε αντιστοιχία με τις προδιαγραφές της διακήρυξης, ούτως 
ώστε να μπορεί να ελεγχθεί από την επιτροπή, η ορθότητα της αντιστοιχίας 
ζητούμενου/προσφερόμενου είδους . Το φύλλο συμμόρφωσης θα πρέπει να έχει 
παραπομπές στις σελίδες του προϊοντικού καταλόγου του κατασκευαστικού οίκου και 
θα πρέπει να έχει την παρακάτω μορφή. Προσφορά χωρίς αναλυτικό φύλλο 
συμμόρφωσης , θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

Α/Α 

ΔΙΑ

ΚΗΡ

ΥΞΗ

Σ 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ

ΟΥ ΕΙΔΟΥΣ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

(ΕΙΤΕ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ, 

ΕΙΤΕ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ) 

ΣΕΛΙΔΑ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ

Υ ΟΙΚΟΥ ΠΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΥΛΙΚΟ Ή ΦΥΛΛΟ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 
 
 Σχης (ΥΙ) Κων/νος Βίλλιας 
Ακριβές αντίγραφο Υπoδιευθυντής 

  
  
  

Λγος (Ο) Γεώργιος Πλαστάρας  
   Προϊστ. Τμ. Προμηθειών  
 


