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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                                                                             Λαμία: 13-06-18 
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                         Αρ. Ρρωτ.: Β/13626         
5θ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  Α/Α Συςτιματοσ: 60669 
& ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 
Ταχ. Δ/νςθ: ΡΑΡΑΣΙΟΡΟΥΛΟΥ ΤΕΜΑ  
Τ.Κ. 35100 - ΛΑΜΙΑ 
Τμιμα: Ρρομθκειϊν 
Ρλθροφορίεσ: Δζςποινα Αγρζβθ- 
Κουφοποφλου Ανδριανι 
Τθλζφωνα: 22313-56669, 22313-56677 
URL: http://www.dypethessaly.gr 
http://www.lamiahospital.gr 

 

 

 

 

ΔΙΑΚΘΥΞΘ 

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ANOIKTOY  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ MΕΣΩ ΕΣΘΔΘΣ  

ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ  KAI ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 

«ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΙΚΘΣ ΤΟΜΟΓΑΦΙΑΣ 64 ΤΟΜΩΝ»  

για τισ ανάγκεσ του Γ.Ν. Λαμίασ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ Ρεντακοςίων Χιλιάδων  ευρϊ 

(500.000,00 €) ςυµπεριλαµβανοµζνου ΦΡΑ24% µε κριτιριο κατακφρωςθσ την πλέον 

σσμυέροσσα από οικονομική άπουη προσυορά βάσει της βέλτιστης στέσης ποιότητας - 

τιμής 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1.1. Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ 

Επωνυμία Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΡΑΡΑΣΙΟΡΟΥΛΟΥ  ΤΕΜΑ 

Ρόλθ ΛΑΜΙΑ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 35131 

Τθλζφωνο 22313-56677/22313-56669 

Φαξ 22313-56559 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο promithies@hosplam.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Δζςποινα Αγρζβθ- 
Ανδριανι Κουφοποφλου 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL) http://www.hosplam.gr 

Κωδικόσ NUTS EL644 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι το Νομικό Ρρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΛΑΜΙΑΣ», 
αποτελεί μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι (κατ’ άρκρο 2 παρ.1 περ. 2,3 Ν. 4412/2016) και ανικει ςτο 
Δθμόςιο Τομζα (ΝΡΔΔ). 

 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 
 Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν Υγείασ. 

Στοιχεία Επικοινωνίασ 
(α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL) : http:// www.hosplam.gr μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. (άρκρα 22, 67 και 40 παρ. 3 ν. 4412/2016). 
(β) Οι προςφορζσ  πρζπει υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ: www.promitheus.gov.gr 
(γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: 
www.promitheus.gov.gr 
(δ)H θλεκτρονικι επικοινωνία απαιτεί τθν χριςθ εργαλείων και ςυςκευϊν που δεν είναι γενικϊσ 
διακζςιμα. Θ απεριόριςτθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα εν λόγω εργαλεία και ςυςκευζσ 
είναι δυνατι ςτθν διεφκυνςθ (URL) : www.hosplam.gr 

1.2. Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ 

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16. 

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 
Θ χρθματοδότθςθ προζρχεται από επιχορθγιςεισ του Τακτικοφ Ρροχπολογιςμοφ  του Υπουργείου 
Υγείασ, οι οποίεσ ζχουν   εγγραφεί ςτον προχπολογιςμό  του Γ.Ν. Λαμίασ  (Κ.Α.Ε.: 9149). 

 

1.3. Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ «ΡΟΜΘΘΕΙΑ  & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΙΚΘΣ 

mailto:promithies@hosplam.gr
http://www.gnartas.gr/
http://www.gnartas.gr/
http://www.gnartas.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.gnartas.gr/
http://www.gnartas.gr/
http://www.gnartas.gr/
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ΤΟΜΟΓΑΦΙΑΣ 64 ΤΟΜΩΝ (CPV)  33115000-9». 
Ρροςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο τθσ υπό ανάκεςθ προμικειασ«ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΙΚΘΣ 
ΤΟΜΟΓΑΦΙΑΣ 64 ΤΟΜΩΝ (CPV)  33115000-9»για τισ ανάγκεσ του  Γ.Ν. Λαμίασ. 
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο     
ΡΑΑΤΘΜΑ Ι  τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ 
προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ-τιμισ. 

 

1.4. Θεςμικό πλαίςιο 

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ από τισ διατάξεισ των κατωτζρω 
νομοκετθμάτων: 
1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι 
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα. 
2.  του ν. 4270/2014 (Α' 143/28.6.2014) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 
(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 
 3. του ν. 4250/2014 (Α' 74/26.3.2014) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ 
Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,  
 4. τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107/9.5.2013) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 
2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ 
ςυναλλαγζσ»,  
 5. του ν. 4129/2013 (Α’ 52/28.2.2013) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο»,  
 6. του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 22627.10.2011) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ 
διοίκθςθσ και οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,  
 7.  του ν. 4013/2011 (Α’ 204/15.9.2011) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων 
και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,  
 8.  του ν. 3861/2010 (Α’ 112/13.7.2010) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ 
νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 
"Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”,  
 9. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό 
και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ»,  
 10. του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των 
ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ 
μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι 
προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα», τθσ κοινισ 
απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα 
‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το 
ν.3414/2005’’, κακϊσ και τθσ απόφαςθσ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν με 
αρικμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Βϋ 1590) “Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν εξωχϊριεσ 
εταιρίεσ”,  
 11.  του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»,  
12. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και 
ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 
 13. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Θζματα”,  
14. του ν. 3329/2005 (Α’ 81/4.4.2005) «Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ 
διατάξεισ»  
15.  του ν. 3846/2010 (Α’66/11-05-2010) «Εγγυιςεισ για τθν εργαςιακι αςφάλεια και άλλεσ διατάξεισ»,  
16.  του ν. 3871/2010 (Α’141/17-8- 2010) «Δθμοςιονομικι Διαχείριςθ και Ευκφνθ»,  
17. του ν.3959/2011 (Α’93/20-4- 2011) «Ρροςταςία του ελεφκερου ανταγωνιςμοφ»,  
18.  του ν. 4038/2012 (Α’14/2-2-2012) « Επείγουςεσ ρυκμίςεισ που αφοροφν τθν εφαρμογι του 
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μεςοπρόκεςμου πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015»,  
19. του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ Α’41/1-3-2012) «Νόμοσ αρμοδιότθτασ Υπουργείων Υγείασ και Κοινωνικισ 
Αλλθλεγγφθσ και Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ για εφαρμογι του νόμου «Ζγκριςθ των Σχεδίων 
Συμβάςεων Χρθματοδοτικισ Διευκόλυνςθσ μεταξφ του Ευρωπαϊκοφ Ταμείου Χρθματοπιςτωτικισ 
Στακερότθτασ (Ε.Τ.Χ.Σ.), τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ και τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, του Σχεδίου του 
Μνθμονίου Συνεννόθςθσ μεταξφ τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ, τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και τθσ 
Τράπεηασ τθσ Ελλάδασ και άλλεσ επείγουςεσ διατάξεισ για τθ μείωςθ του δθμόςιου χρζουσ και τθ 
διάςωςθ τθσ εκνικισ οικονομίασ και άλλεσ διατάξεισ»,  
20. Ρ.Δ.39/2017 (ΦΕΚ64/Α/4-52017) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον τθσ  
Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν» 
21.  του ν. 4497/2017 άρκρο 107.  
23.  του ν. 4155/2013 (A’120/29-5-2013) «Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων και 
άλλεσ Διατάξεισ»,  
24.  του ν.4472/2017,ΦΕΚ Α 74/19.5.2017 «Κδρυςθ τθσ εκνικισ κεντρικισ αρχισ προμθκειϊν υγείασ 
κλπ…» 
 25.του ν.δ. 496/1974 (Α’ 204 /19-7-1974) «Ρερί Λογιςτικοφ των Νομικϊν Ρροςϊπων Δθμοςίου 
Δικαίου»,  
 26.του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”,  
 27.του π.δ 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”,  
 28. του π.δ. 82/1996 (Α’ 66/11.04.1996), «Ονομαςτικοποίθςθ των μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων 
Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν 
προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα»,  
 29. του π.δ. 63/2005 (Α’ 98/22-04-2005) «Κωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα 
κυβερνθτικά όργανα»,  
30. του ν.4542/2018,(A’95/1-6-2018), «υκμίςεισ για τθν Εκνικι Κεντρικι Αρχι Ρρομθκειϊν Υγείασ» 
 
ΑΡΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΓΑΦΑ 
1.Τθν με αρ. Γ4β/Γ.Ρ.οικ.6592/23-01-18 (ΦΕΚ 52/ΥΟΔΔ/01-02-18) Υπουργικι Απόφαςθ διοριςμοφ του 

Χατηθμαργαρίτθ Ευάγγελου ωσ Διοικθτι του Γ.Ν. Λαμίασ, αρμοδιότθτασ τθσ 5θσ Υγειονομικισ 

Ρεριφζρειασ Θεςςαλίασ και Στερεάσ Ελλάδασ 

2.Το  αρ. ΦΕΚ 120/τ.ΥΟΔΔ/07-03-18) διόρκωςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ διοριςμοφ του Χατηθμαργαρίτθ 

Ευάγγελου ωσ Διοικθτι του Γ.Ν. Λαμίασ, αρμοδιότθτασ τθσ 5θσ Υγειονομικισ Ρεριφζρειασ Θεςςαλίασ 

και Στερεάσ Ελλάδασ 

3.Τθν αρ. Α2β/Γ.Ρ.21667/16 (ΦΕΚ 185/ΥΟΔΔ/21-04-2017) Υπουργικι Απόφαςθ Οριςμοφ μελϊν ςτο 

Διοικθτικό Συμβοφλιο του Γενικοφ Νοςοκομείου Λαμίασ, αρμοδιότθτασ 5θσ Υ.Ρε. Θεςςαλίασ και 

Στερεάσ Ελλάδασ 

4.Τθν αρ. Γ2β/Γ.Ρ.οικ.18002/18 (ΦΕΚ 125/τ.ΥΟΔΔ/08-03-2018) Υπουργικι Απόφαςθ Οριςμοφ  του 

Χατηθμαργαρίτθ Ευάγγελου  Διοικθτι του Γ.Ν. Λαμίασ, ωσ Ρροζδρου  ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο του 

Γενικοφ Νοςοκομείου Λαμίασ, αρμοδιότθτασ 5θσ Υ.Ρε. Θεςςαλίασ και Στερεάσ Ελλάδασ. 

 5. τθν Υ.Α 4525 του Υπουργοφ υγείασ όπωσ αυτι δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΚ 4208/01-12-2017 με τθν οποία 
παρατείνεται το Ρ.Ρ.Υ.Υ ζτουσ 2014 ζωσ τισ 31-12-2018 ωσ προσ τθν προκιρυξθ των διαγωνιςμϊν και 
ζωσ τισ 31-06-2019 ωσ προσ τθν ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ ςφμβαςθσ που εκκρεμοφν με 
τθν προχπόκεςθ οι φορείσ τθσ παρ 1 του άρκρου 9 του ν 3580/2007 να προβλζπουν ςχετικζσ πιςτϊςεισ 
ςτον προχπολογιςμό του ζτουσ 2018. 
6. τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «φκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ»  
 7.τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
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“Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.),  
 8. τθσ με αρικμ. πρωτ. 20977/23-8-2007 (Β' 1673 /23-8-2007) κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν 
Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του Ν. 3310/2005, όπωσ 
τροποποιικθκε με το Ν. 3414/2005»,  
 9. τθσ με αρικμ. πρωτ. 1108437/2565/ΔΟΣ/15-11-2005 (Β' 1590 /16-11-2005) απόφαςθσ του 
Υφυπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν «Κακοριςμόσ Χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν εξωχϊριεσ 
εταιρείεσ»,  
 10. τθσ με αρικμ. πρωτ. 18130/11-7-2007 (Β’ 1226/17-7-2007) απόφαςθσ του Υπουργοφ Επικρατείασ 
«Κακοριςμόσ θμερθςίων και εβδομαδιαίων νομαρχιακϊν εφθμερίδων (πρϊθν επαρχιακϊν), 
θμερθςίων και εβδομαδιαίων τοπικϊν εφθμερίδων (πρϊθν επαρχιακϊν εντόσ των νομϊν Αττικισ και 
Θεςςαλονίκθσ) που ζχουν τθν δυνατότθτα καταχϊρθςθσ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου»,  
 11. τθσ με αρικμ. πρωτ. Φ42000/8809/1081 (Β’ 1504/04-05-2012) κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν 
Οικονομικϊν- Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ- Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ περί 
«διαδικαςίασ και τρόπου απόδοςθσ του ποςοφ «επιςτροφισ» και «πρόςκετθσ κλιμακοφμενθσ 
επιςτροφισ» του άρκρου 22 του ν.4052/2012(Α’ 41),  
12.Τισ αρ.Υ4β/Γ.Ρ.91393/Φ8γ2-115/04-11-2014 και αρ.Β3α/Γ.Ρ.οικ.102890/25-11-2014 Υπουργικζσ 
Αποφάςεισ, με τισ οποίεσ επιχορθγικθκε το ΓΝ Λαμίασ με το ποςό των 250.000,00 € για τθν προμικεια 
ενόσ Αξονικοφ Τομογράφου 16 τομϊν. 
13.Τθν αρ.4429/26-09-2016 (ΦΕΚ 3051/Β/26-09-2016) Κοινι Υπουργικι απόφαςθ των Υπουργϊν 
Οικονομικϊν και Υγείασ, με τθν οποία τροποποιικθκε θ αρ.5804/2014 (ΦΕΚ 3261/Β/4-12-2014 ΚΥΑ με 
κζμα «Ζγκριςθ Ρρογράμματοσ Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν των Μονάδων Υγείασ και Εποπτευόμενων 
Φορζων, ζτουσ 2014, πιςτϊςεισ 2014-2015 με χρθματοδότθςθ από τον τακτικό προχπολογιςμό, το 
Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων, τισ λοιπζσ πθγζσ» με επαφξθςθ  των πιςτϊςεων αυτοφ  με το ποςό 
των 250.000,00 € για τθν προμικεια Αξονικοφ Τομογράφου 16 τομϊν για το ΓΝ Λαμίασ.  
14.Τθν  αρ.9/19-07-2017 (Θ.1ο) (ΑΔΑ: 6Α734690ΒΜ-6Φ2) απόφαςθ ΔΣ του ΓΝ Λαμίασ, με τθν οποία  
ηθτικθκε από το Υπουργείο Υγείασ επιπλζον επιχοριγθςθ 100.000,00€ (ςυμπλθρωματικι αυτισ των 
250.000,00 € για τθν προμικεια αξονικοφ τομογράφου 16 τομϊν) με δυνατότθτα  αναβάκμιςθσ  ςε 32 
τομζσ. 
15.Το Α.Ρ. 1066/11-12-2017 ζγγραφο του Υπουργείου Υγείασ ςφμφωνα με το οποίο πιςτϊκθκε ο 
προχπολογιςμόσ του ΓΝ Λαμίασ με το ποςό των 100.000,00€. 
16. Το Α.Ρ. 2098/18-05-2018 ζγγραφο του Υπουργείου Υγείασ ςφμφωνα με το οποίο  εγκρίκθκε 
πρόςκετθ  επιχοριγθςθ 150.000,00€ για τθν προμικεια αξονικοφ τομογράφου 64 τομϊν. 
17.Τθν αρ.11/23-05-2018 (Θ.18ο) (ΑΔΑ: 75Γ4690ΒΜ-Λ5Ε) Απόφαςθ ΔΣ του ΓΝ Λαμίασ,  με τθν οποία 
εγκρίκθκε θ τροποποίθςθ  ςκοπιμότθτασ  για τθν προμικεια Αξονικοφ Τομογράφου 64 τομϊν αντί των 
16 τομϊν,  για τισ ανάγκεσ  κάλυψθσ του Γ.Ν. Λαμίασ, ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 
500.000,00€, και τθν ζνταξθ αυτισ ςτο πρόγραμμα Ρρομθκειϊν του ζτουσ 2018 με τθν ενςωμάτωςθ 
των ανωτζρω επιχορθγιςεων (3,4 &6)ζγγραφα. 
18. Τθν αρ.11/23-05-2018 (Θ.5ο ΕΘΔ) (ΑΔΑ: 6Γ384690ΒΜ-7ΧΨ) Απόφαςθ ΔΣ του ΓΝ Λαμίασ  με τθν 
οποία εγκρίκθκε το Ρρόγραμμα Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν Υγείασ ζτουσ 2018, ςτο οποίο 
ςυμπεριλαμβάνεται και θ προμικεια Αξονικοφ Τομογράφου, ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 
500.000,00€. 
19.Τθν αρ.11/23-05-2018 ( ΕΘΔ 6ο) (ΑΔΑ: 62ΧΚ4690ΒΜ-ΝΦ0) Απόφαςθ ΔΣ του ΓΝ Λαμίασ  με τθν οποία 
εγκρίκθκε θ 1θ τροποποίθςθ του οικ .προχπολογιςμοφ ζτουσ 2018 του Γ.Ν.Λαμίασ και του Κζντρου 
Φυςικισ Ιατρικισ & Αποκατάςταςθσ. 
20.Το αρ. Σ/12111/23-05-2018 ζγγραφό μασ με το οποίο  διαβιβάςτθκαν οι ανωτζρω (7) & (8) 
αποφάςεισ ΔΣ ςτθν 5θ ΥΡΕ Θεςςαλίασ και Στερεάσ Ελλάδασ προσ ζγκριςθ αυτϊν. 
21. Το αρικμ.πρωτ.26693/24-05-18 ζγγραφο τθσ  5θσ ΥΡΕ Θεςςαλίασ και Στερεάσ Ελλάδασ, με το οποίο 
θ προαναφερόμενθ Αρχι ςυναινεί ςτθν προμικεια αξονικοφ τομογράφου 64 τομϊν. 
 22.Το αρ. Β/12441/29-05-18 ζγγραφο από το Τμιμα Βιοϊατρικισ με το οποίο διαβιβάςτθκαν οι ενιαίεσ 
,επικαιροποιθμζνεσ Τεχνικζσ  Ρροδιαγραφζσ για τθν διενζργεια διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ για τθν  
προμικεια και εγκατάςταςθ Αξονικοφ Τομογράφου 64 τομϊν.  
23 . Τθν αρ.Α4γ/Γ.Ρ.40676/08-06-18 (ΑΔΑ: 60Τ5465ΦΥΟ-ΛΛ8) Απόφαςθ Αναπλθρωτι Υπουργοφ Υγείασ 
περί ζγκριςθσ ςκοπιμότθτασ προμικειασ αξονικοφ τομογράφου 64 τομϊν για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ 

ΑΔΑ: 722Β4690ΒΜ-2ΞΣ





 

Γενικό Νοζοκομείο Λαμίας   Σελίδα 8 από 91 
 

Νοςοκομείου Λαμίασ. 
 
24.Τθν αρ. Β/13689/13-06-2018 με ΑΔΑ:ΩΜΕΞ4690ΒΜ-Δ7Θ & ΑΔΑΜ: 18REQ003256318 απόφαςθ 
Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ, που καταχωρικθκε με α/α 1218 ςτο βιβλίο εγκρίςεων και πλθρωμϊν για τθν 
εν λόγω προμικεια, ΚΑΕ 9149.01 , οικονομικό ζτοσ 2018. 
 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ 
άνω ςυςτιματοσ, τθν 27 Ιουλίου 2018, θμζρα Ραραςκευι  και ϊρα 11:00 π.μ. 
 

ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ 
 
 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 
ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΤΘΣ 
ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ ΣΤΘ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΘ 
ΡΥΛΘ ΤΟΥ 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.  

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 
ΕΝΑΞΘΣ & 
ΩΑ 
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ 
ΥΡΟΒΟΛΘΣ  

ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ 
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 

& ΩΑ 
ΥΡΟΒΟΛΘΣ 

ΡΟΣΦΟΩΝ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ & 
ΩΑ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ 
ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                 
ΚΑΙ 
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ 
ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘΣ 
ΤΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ  

www.promitheus.gov.
gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.   

Δευτζρα 
18/06/2018 

Τρίτθ 
19/06/2018 

8:00π.μ. 

Δευτζρα 
23/07/2018 

23:59μ.μ. 

Ραραςκευι 
27/07/2018 

11:00π.μ. 

 

1.6      Δθμοςιότθτα 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  
 
Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 13/06/2018 
ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. (άρκρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016) 

B. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 
Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό 
Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΔΜΘΣ) (άρκρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και το 
άρκρο 5 παρ. 1 περ. β) τθσ ΥΑ 57654). 
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου ζλαβε Συςτθμικό Αρικμό: 60669 (άρκρο 36 του ν. 
4412/2016).  
Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 
Θ διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
(URL) : www.hosplam.gr  ςτθν διαδρομι : Τμιμα Ρρομθκειϊν ► Ανοικτοί Θλεκτρονικοί Διαγωνιςμοί ► 
ςτισ 18/06/2018 
 
Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό τφπο ςφμφωνα με 
το άρκρο 66 του Ν.4412/ εςτάλθ για δθμοςίευςθ ςτισ 19-06-18: 
  

  ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΡΟΣ 
  ΡΩΙΝΑ ΝΕΑ 
 
- Οικονομικι εφθμερίδα «Θχϊ Δθμοπραςιϊν».  
- Οικονομικι εφθμερίδα «Εφθμερίδα Δθμοπραςιϊν και πλειςτθριαςμϊν».  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.gnartas.gr/
http://www.gnartas.gr/
http://www.gnartas.gr/
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Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων  

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον προμθκευτι που κα ανακθρυχκεί 

Ανάδοχοσ, με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν (άρκρο 4 παρ. 3 ν. 3548/2007, άρκρο 77 

παρ. 5 ν. 4270/2014, άρκρα 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007, ςε ςυνδυαςμό με τα άρκρα 377 παρ. 1 

περ. 35 & 379 παρ. 12 ν. 4412/2016). 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι:  
 
(α) Τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ  , εφόςον επιλεγοφν, 
τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ 
και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ (18 παρ. 2 του ν. 4412/2016).  
(β) Δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο και των εκτελεςτικϊν 
ςυμβάςεων, εφόςον επιλεγοφν.  
(γ) Λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                  Ο ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ 
 
 
       ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μ. ΧΑΤΗΘΜΑΓΑΙΤΘΣ 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

2.1. Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1. Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ  είναι τα ακόλουκα: 
 
(α) θ με θμερομθνία αποςτολισ  13-06-2018 (αρ. πρ. τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι δθμοςιεφεται ςτθν 
Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Αρικμόσ Ανακοίνωςθσ ςτθν Ε.Ε. 2018/S 113-258271 / 15-
06-2018),  
(β) θ παροφςα διακιρυξθ με όλα τα Ραραρτιματά τθσ, τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ 
αυτισ,  
(γ) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν 
παρζχονται ςτο  πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά 
δικαιολογθτικά. 
(δ) οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά, και 
(ε) το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ  με όλα τα Ραραρτιματά τθσ, τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ 
αυτισ. 

2.1.2. Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ 
και όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), μζςω τθσ 
Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ. 

2.1.3. Ραροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτο δικτυακό τόπο του 
διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ., το αργότερο δζκα  
(10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, και απαντϊνται ςτον ίδιο 
δικτυακό τόπο.  
Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν και διευκρινίςεων υποβάλλονται από 
εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά 
διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ). Τα αιτιματα, ιτοι 
το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενό τουσ, είναι υποχρεωτικϊσ θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο *Υ.Α. 
αρικμ. 56902/215 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)»+. 
Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν και διευκρινίςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο 
τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, δεν 
εξετάηονται.  
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε 
όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων 
πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:  
(α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό 
φορζα ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που 
ορίηεται για τθν παραλαβι των προςφορϊν,  
(β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.  
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. 
Δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν, όταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα 
ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία κατάλλθλων προςφορϊν, (άρκρο 67, παρ.2 του ν. 
4412/2016). 

http://www.promitheus.gov.gr/
about:blank
about:blank
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2.1.4 Γλϊςςα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςυντάςςονται υποχρεωτικϊσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα (άρκρο 53, παρ.3 του ν. 
4412/2016).  
Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα (άρκρο 92, παρ.4 του ν. 
4412/2016). 
Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ 
μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά 
εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188) 
(Αϋ188)(άρκρο 80, παρ.10 του ν. 4412/2016). 
Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που 
κατατίκενται  από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία πρζπει να είναι νομίμωσ 
επικυρωμζνα,  θ δε μετάφραςι τουσ μπορεί να γίνει  είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., 
είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο ςυμφϊνωσ με το με το άρκρο 36 παρ. 2 περ. γϋ του 
Κϊδικα Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, εάν υφίςταται ςτθ χϊρα 
αυτι τζτοια υπθρεςία.  
Επιτρζπεται, επίςθσ,  θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά 
αλλοδαπι επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο 
επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το 
πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-1961. 
Θ επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο ςυμφϊνωσ με το άρκρο 36 παρ. 2 περ. βϋ του 
Κϊδικα Δικθγόρων.  
Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μποροφν να υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα αλλιϊσ πρζπει να ςυνοδεφονται κατά τα ανωτζρω 
από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. Αυςτθρϊσ μοναδικι εξαίρεςθ αποτελοφν όςα ζγγραφα τθσ 
υποπερίπτωςθσ (ςτ) τθσ περίπτωςθσ Αϋ τθσ ΦΑΣΘΣ Γϋ του όρου 5.2.2. τθσ παροφςθσ επιτρζπεται, 
ςφμφωνα με τα όςα ρθτϊσ ορίηονται ςτθν υποπερίπτωςθ αυτι, να υποβλθκοφν ςτθν ελλθνικι ι ςτθν 
αγγλικι γλϊςςα.  
Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου 
διενεργοφνται υποχρεωτικϊσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Εγγυιςεισ 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. τθσ παροφςασ εκδίδονται από πιςτωτικά ι 
χρθματοδοτικά  ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ 
Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το 
δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου 
χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο 
Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ 
εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα(παρ.3, 4 και 5 
άρκρου 72 ν. 4412/2016). 
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία:  
α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, 

β) τον εκδότθ, 

γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται,  
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δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ,  

ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, 

ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου 

εκδίδεται θ) εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ 

ζνωςθσ), 

η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του 

δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό 

τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου,  

κ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, 

ι) τθν      θμερομθνία    λιξθσ   ι   τον  χρόνο  ιςχφοσ    τθσ εγγφθςθσ, 

ια) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά   

ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο 

απευκφνεται και  

ιβ) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ. (βλ. ΡΑΑΤΘΜΑ VIΙ παροφςασ – Υποδείγματα Εγγυιςεων) 
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να 
διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 
 
 
 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ 

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι  
νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι 
εγκατεςτθμζνα ςε: 
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και 
δ) ςε τρίτεσ  χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν 
ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων. 
Στο βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ 
με τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ 
οποίεσ δεςμεφεται θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, 
τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ 
μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  
2. Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να ςυμμετζχουν είτε μεμονωμζνα, είτε ωσ μζλθ 
ζνωςθσ/κοινοπραξίασ.  
3. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ (άρκρο 19 παρ. 2 
ν. 4412/2016).  
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4. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ 
ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον (άρκρο 19 παρ. 4 ν. 
4412/2016). 
5. Θ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό προχποκζτει και αποτελεί τεκμιριο ότι κάκε οικονομικόσ φορζασ ζχει 
λάβει πλιρθ γνϊςθ και ζχει αποδεχκεί ανεπιφφλακτα το ςφνολο των όρων που περιλαμβάνονται ςτα 
τεφχθ δθμοπράτθςθσ. 

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

2.2.2.1  Για τθν  ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία  ςφμβαςθσ, απαιτείται θ κατάκεςθ  από τουσ  

ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ που ανζρχεται 

ςτο 2% τθσ ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ εκτόσ ΦΡΑ, ςτο ποςό των (8.064,52€). 

 
Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι  
θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.  
 
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. 
 Θ ανακζτουςα αρχι  πριν τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ  τθσ προςφοράσ, μπορεί  να ηθτά από τον 
προςφζροντα να παρατείνει τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 
 

2.2.2.2 Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ  

εκτζλεςθσ. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3 Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ  

διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 

2.2.3 ζωσ 2.2.7 τθσ παροφςασ, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα 

δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) 
προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο 
φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) 
ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ(άρκρο 73 και 74 ν. 4412/2016): 

2.2.3.1 Πταν υπάρχει ςε βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ 

ακόλουκουσ λόγουσ (παρ. 1 άρκρου 73 ν. 4412/2016) : 

 
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ- πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), 
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν- μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 
τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 
192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα, 
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48), 
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ,  όπωσ 
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ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 
13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι 
αυτουργία  ι  ςυνζργεια  ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ, 
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ 
χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι 
νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν 
πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, 
κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 
15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου 
εκδόκθκε τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ 
οργάνου του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 
Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά 
κατ’ ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 
Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιςτον  τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 
Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων 
αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

2.2.3.2  Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οποιοςδιποτε  

οικονομικόσ  φορζασ,  εάν θ Ανακζτουςα Αρχι:  

 
α) γνωρίηει ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι 
διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία ι/και 
β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ 
του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 
γ) γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ του 
οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου 
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ 
νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Β` 266), 
όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν 
ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα 
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ 
νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό αα` και ββ` κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι ιςχφ.  
Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του 
που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ.  
Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, 
ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε 
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ (άρκρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο 
του ν. 4412/2016 (ςχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ). 

ΑΔΑ: 722Β4690ΒΜ-2ΞΣ





 

Γενικό Νοζοκομείο Λαμίας   Σελίδα 15 από 91 
 

 2.2.3.3. Ρζραν των ανωτζρω, προςφζρων οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι 

ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ , εφόςον ςυντρζχει τουλάχιςτον μία από τισ 

ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  
(α) ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016.  
(β) τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία 
πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται 
ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε 
εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ςυνιψε ςυμφωνίεσ με 
άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ. 
(δ) μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα.  
(ε) μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του κατά τθν 
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του ν. 4412/2016, 
δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα. 
(ςτ) ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ 
ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ·  
(η) ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα 
δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι τθσ παραγράφου 2.2.8 τθσ παροφςασ.  
(θ) επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο 
πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ 
πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, 
τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ. 
(κ) ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά 
του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.  

2.2.3.4. Επίςθσ, αποκλείεται προςφζρων οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία 

ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ  εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του 

άρκρου 8 του ν. 3310/2005, όπωσ ιςχφει, ιτοι όταν δεν τθρείται θ υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ 

μζχρι φυςικοφ προςϊπου μετοχϊν ανϊνυμθσ εταιρείασ που ςυμμετζχει ςε δθμόςια ςφμβαςθσ και 

όταν ςτθ μετοχικι ςφνκεςθ τθσ ανϊνυμθσ εταιρείασ του ςυμμετζχει εξωχϊρια εταιρεία.  

2.2.3.5. Επιπροςκζτωσ, προςφζρων οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 

κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ , όταν αποδεικνφεται ότι 

βρίςκεται ςε περίοδο αποκλειςμοφ, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ 

διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ. Εάν θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με 

αμετάκλθτθ απόφαςθ, ςτισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.1. τθσ παροφςασ θ περίοδοσ αυτι 

ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ και ςτισ 

περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.3. τθσ παροφςασ ςτα τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ 

γεγονότοσ.  

2.2.3.6. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται 

ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2γ και 2.2.3.3 τθσ παροφςασ μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία, 

προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, 

παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν 

λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που 

ΑΔΑ: 722Β4690ΒΜ-2ΞΣ





 

Γενικό Νοζοκομείο Λαμίας   Σελίδα 16 από 91 
 

λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ 

ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, 

γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που 

ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από 

τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει 

χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω 

απόφαςθ (παρ. 7 άρκρου 73 του ν. 4412/2016).  

2.2.3.7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 

προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 

4412/2016.  

2.2.3.8. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι 

απόφαςθ του άρκρου 74 του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ, αποκλείεται αυτοδίκαια και 

από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ (παρ. 6 του άρκρου 74 του ν. 4412/2016).  

2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται 
να αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ 
προμικειασ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται 
ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα 
XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε 
κράτοσ μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ 
ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι 
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι 
εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ (Ραράρτθμα 
XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016) (άρκρο 75 παρ. 2 ν. 4412/2016).  
 
Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων θ παραπάνω απαίτθςθ κα πρζπει να καλφπτεται από 
όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

 

2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια  

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ δθλϊνουν ότι διακζτουν/παρζχουν:  
(α) να διακζτουν γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν, κατά τθν τελευταία τριετία (2015, 2016 και 2017). 
Από τισ πλθροφορίεσ για το εν λόγω κφκλο εργαςιϊν, κα προκφπτει ότι το φψοσ του ςυνολικοφ ειδικοφ 
ετιςιου κφκλου εργαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ κατά ζτοσ, είναι ίςο ι μεγαλφτερο με το ½ τθσ 
προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ τθσ διακιρυξθσ. Αν ο οικονομικόσ  φορζασ λειτουργεί για χρόνο 
μικρότερο τθσ τριετίασ κα υποβάλει Διλωςθ για όςο χρόνο λειτουργεί. 
(β) να διακζτουν μζςο ετιςιο κφκλο εργαςιϊν που αφορά ςτθν εκτζλεςθ ζργων ςυναφϊν προσ το 
αντικείμενο τθσ παροφςασ προκιρυξθσ, κατά τισ τρεισ (3) προθγοφμενεσ του ζτουσ του διαγωνιςμοφ 
οικονομικζσ χριςεισ, των ετϊν 2015, 2016 και 2017 
 (γ) να μθν ζχουν εμφανίςει ηθμίεσ ςτισ τρεισ (3) τελευταίεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ προ φόρων. Ωσ 
τελευταία χριςθ νοείται αυτι του ζτουσ 2017,  
(δ) να διακζτουν χρθματοπιςτωτικι ικανότθτα που να καλφπτει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ.  
Ο οικονομικόσ φορζασ που κα αναδειχκεί  ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει Αςφαλιςτιριο 
Συμβόλαιο Αςτικισ Ευκφνθσ εν ιςχφ, προσ απόδειξθ τθσ οποίασ κα ςυνυποβάλουν το ςχετικό 
παραςτατικό εξόφλθςθσ του αςφαλίςτρου, αξίασ ίςθσ του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ τιμιματοσ και χρόνο 
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ιςχφοσ αντίςτοιχο με το χρόνο διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ που κα υπογραφεί για ατυχιματα, ηθμίεσ ι 
βλάβεσ που τυχόν κα προκλθκοφν ςτο κτθριακό ςυγκρότθμα ι ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ ανακζτουςασ  
αρχισ, ςτο εργαηόμενο ςε αυτό προςωπικό ι ςε οποιονδιποτε τρίτο, από αποκλειςτικι αμζλεια του 
αναδόχου ι των υπαλλιλων του ι των προςτθκζντων υπϋαυτοφ, ανεξάρτθτα από τον αρικμό των 
πακόντων, οι οποίοι κα εγείρουν τυχόν αξίωςθ αποηθμίωςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ αςφαλιςτικισ 
περιόδου.  
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, οι παραπάνω ελάχιςτεσ απαιτιςεισ πρζπει να καλφπτονται 
ακροιςτικά από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ (άρκρο 19 παρ. 2 εδ. γ' ν. 4412/2016).  
Κάκε προςφζρων οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να δθλϊςει με το ΕΕΕΣ ότι διακζτει τα ανωτζρω 
ςτοιχεία και ζγγραφα και ότι κα προςκομίςει τα αποδεικτικά ςτοιχεία ςτθν ανακζτουςα αρχι εφόςον 
αναδειχκεί προςωρινόσ ανάδοχοσ, μετά τθν αποςτολι τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν από τθν 
ανακζτουςα αρχι, ςφμφωνα με το άρκρο 103 του Ν. 4412/2016. 

 

2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα  

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ , οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ απαιτείται ςωρευτικϊσ:  
(α) Nα διακζτουν αφενόσ ςτθν Ελλάδα μονίμωσ εγκατεςτθμζνο και καταλλιλωσ εκπαιδευμζνο τεχνικό 
προςωπικό, αφετζρου δε τον κατάλλθλο μθχανολογικό και θλεκτρονικό εξοπλιςμό για τθν ςυμφϊνωσ 
με τουσ καταςκευαςτικοφσ οίκουσ εγκατάςταςθ, ςυντιρθςθ και επιςκευι  *Αξονικοφ 64 τομϊν), ϊςτε 
αυτόσ  να λειτουργεί ομαλϊσ, απρόςκοπτα, ςυνεχϊσ και καλϊσ.  
(β) Στθν αμζςωσ ανωτζρω περίπτωςθ , θ καταλλθλόλθτα τθσ εκπαίδευςθσ κάκε μζλουσ του τεχνικοφ 
προςωπικοφ αποδεικνφεται είτε με πιςτοποίθςθ εκπαίδευςισ του από τον καταςκευαςτικό οίκο ι/και 
τον εξουςιοδοτθμζνο αντιπρόςωπό του ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, είτε με ιςοδφναμθ πιςτοποίθςθ.  
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, οι παραπάνω ελάχιςτεσ απαιτιςεισ καλφπτονται 
ακροιςτικϊσ από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ (άρκρο 19 παρ. 2 εδ. γ' ν. 4412/2016).  
Τα ανωτζρω ςτοιχεία να ςυμπλθρωκοφν ςτο Κεφάλαιο Γ του Μζρουσ ΙV του ΕΕΕΣ.  
 

2.2.7 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείσ επιτρζπεται αναφορικά με τα κριτιρια τόςο τθσ οικονομικισ και 
χρθματοοικονομικισ επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) όςο και τθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ 
ικανότθτασ (τθσ παραγράφου 2.2.6) να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ 
νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, οφείλουν να αποδείξουν ότι 
διακζτουν τουσ αναγκαίουσ πόρουσ με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν 
ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.  
Εφόςον οι οικονομικοί φορείσ επικαλεςτοφν τθ χρθματοοικονομικι, τεχνικι ι επαγγελματικι 
ικανότθτα τρίτων, υποχρεοφνται με τθν προςφορά τουσ ςωρευτικϊσ:   
Α) να υποβάλουν όλα τα δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν ότι οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 
προτίκενται να ςτθριχκοφν πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ι εάν ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ (ΕΕΕΣ και λοιπά δικαιολογθτικά) και  
(β) να αποδείξουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ  όλα τα 
απαραίτθτα μζςα για τθν εκτζλεςι τθσ με τθν προςκόμιςθ ιδιωτικοφ ςυμφωνθτικοφ, ςχετικισ 
δζςμευςθσ μεταξφ του οικονομικοφ φορζα και του επικαλοφμενου τρίτου, ςτθν οποία δθλϊνεται ότι οι 
τρίτοι δεςμεφονται να παράςχουν όλεσ τισ απαιτοφμενεσ από τθν παροφςα εγγυιςεισ.  
Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν 
και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ 
ΧΙΙ του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί 
φορείσ, μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν 
τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ (άρκρο 78 παρ. 1 
εδ. 2 του ν. 4412/2016).  
Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 
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ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ από τθν παροφςα διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι 
επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ 
υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  
Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων (τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρκρου 78 ν. 4412/2016). 

2.2.8 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

2.2.8.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

 
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από 
τισ καταςτάςεισ τισ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 
2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα 
Ραράρτθμα V, το οποίο ζχει αναρτθκεί ςε μορφι αρχείων τφπου XML και PDF,ςτθ διαδικτυακι πφλθ 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ ςτον παρόντα διαγωνιςμό, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ   υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 
1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ 2 του 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα 
με τισ οδθγίεσ του Ραραρτιματοσ 1 (Στθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, αναρτϊνται οδθγίεσ 
για τθν θλεκτρονικι ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ και ςυμβουλζσ ςχετικά με τθ χριςθ τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ).  
 
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το 
οποίο υπογράφεται, επί ποινι απόρριψθσ τθσ προςφοράσ, από κάκε ζνα από τα ωσ άνω πρόςωπα.  
 
Θ υποχρζωςθ υπογραφισ, αφορά όλα τα φυςικά πρόςωπα που αναφζρονται ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ 
παρ. 1 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016, ανά περίπτωςθ.  
 
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ/κοινοπραξία οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.  
Στθν περίπτωςθ που υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) τθν πρόκεςι του για ανάκεςθ υπεργολαβίασ, υποβάλλει μαηί με το δικό του ΕΕΕΣ και 
το ΕΕΕΣ του υπεργολάβου, εφόςον προτίκεται να ανακζςει ςτον εν λόγω υπεργολάβο τμιμα/τα τθσ ςφ 
τθσ ςφμβαςθσ, το/τα οποίο/α υπερβαίνει/ουν το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. 
Στθν περίπτωςθ που υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ ενόσ ι 
περιςςότερων φορζων υποβάλλει μαηί με το δικό του ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ κάκε φορζα, ςτισ ικανότθτεσ 
του οποίου ςτθρίηεται. 
 
 

2.2.8.2   Αποδεικτικά μζςα  
 
Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.7, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά 
τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ  ςτισ περιπτϊςεισ 
του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016 (άρκρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016).  
 
Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων  
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.7. τθσ παροφςασ, ο φορζασ ςτθν ικανότθτα των  οποίων 
ςτθρίηεται υποχρεοφται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν ςτο 
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πρόςωπό του οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροί τα ςχετικά 
κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.7) (άρκρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016).  
 
Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου 
ςτθρίηεται, εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν 
λόγοι αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3.  
 
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, 
αν και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ 
ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε 
κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό 
φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ 
διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ).  
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 
ανακζτει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν 
(άρκρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016).  
 

Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι 
προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά:  
(α) Για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, 
ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του 
κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ 
φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ 
του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου 
του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο,  
(β) Για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν 
αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ και υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ αναδόχου 
αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ 
ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτου 
οποίου οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ.  
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το 
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3, το ζγγραφο ι το 
πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου 
δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ 
δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ. 
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία 
αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα 
ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 
2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3.  
Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςισ του, ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι 
αποκλειςμοφ.  
Ειδικά για τθν περίπτωςθ 2.2.3.2. γ : πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και 
Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ 
προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του Οικονομικοφ Φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν 
πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. 
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(γ) Για τθν παράγραφο 2.2.3.4, δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν, εφόςον ο προςωρινόσ 
ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία (άρκρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996).  
Ειδικότερα ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, 
από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, κακϊσ και αναλυτικι κατάςταςθ με τα 
ςτοιχεία των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα 
ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα εργάςιμεσ 
θμζρεσ πριν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ.  
Εάν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι αλλοδαπι ανϊνυμθ εταιρία, και εφόςον ζχει, κατά το δίκαιο τθσ 
ζδρασ τθσ, ονομαςτικζσ μετοχζσ προςκομίηει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, 
από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με αρικμό 
των μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ 
εταιρείασ με θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ ι κάκε άλλο 
ςτοιχείο από το οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των μετοχϊν, που 
ζχει ςυντελεςτεί τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ. Σε 
διαφορετικι περίπτωςθ, δθλαδι εφόςον κατά το δίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει τθν ζδρα τθσ δεν 
ζχει ονομαςτικζσ μετοχζσ, υποβάλλει βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν 
από αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηει υπεφκυνθ διλωςθ 
του διαγωνιηόμενου, ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ μετόχων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των 
μετοχϊν και αν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, ςχετικι κατάςταςθ μετόχων (με 1%), ςφμφωνα με τθν 
τελευταία Γενικι Συνζλευςθ, αν οι μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί ςτθν εταιρεία. Αν δεν προςκομιςκεί 
κατάςταςθ κατά τα ανωτζρω, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ λόγουσ που οι μζτοχοι αυτοί δεν τθσ είναι 
γνωςτοί.  
Θ ανακζτουςα αρχι δεν υπειςζρχεται ςτθν κρίςθ τθσ ωσ άνω αιτιολογίασ. Δφναται, ωςτόςο, να 
αποδείξει τθ δυνατότθτα υποβολισ τθσ κατάςταςθσ μετόχων, και μόνο ςτθν περίπτωςθ αυτι θ 
εταιρεία αποκλείεται από τθν παροφςα διαδικαςία.  
Ρεραιτζρω, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ 
των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηςη 
των μητρϊων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» (κατ’ εξουςιοδότθςθ του 
άρκρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005) και  
(δ) Για τθν παράγραφο 2.2.3.8, μπορεί να ηθτθκεί υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςισ του, είτε απλι υπεφκυνθ διλωςθ των νομίμων εκπροςϊπων του, ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε 
βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016, είτε πιςτοποιθτικό από 
τθν ΕΑΑΔΘΣΥ.  
 
Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων 
εγγράφων ςε διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 
 
1. Αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων:  
Γίνονται υποχρεωτικϊσ δεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων 
των δθμοςίων εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ διάταξθσ τθσ 
περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ (ν.2690/1999), όπωσ θ 
διάταξθ αυτι ιςχφει ςιμερα μετά τθν αντικατάςταςι τθσ από τθν παρ. 2 του άρκρου 1 του ν. 
4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. 
πλθρεξοφςια, ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία υφίςταται υποχρζωςθ υποβολισ νομίμωσ 
επικυρωμζνων αντιγράφων τουσ. 
 
2. Αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων:  
Επίςθσ, γίνονται δεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από 
αλλοδαπζσ αρχζσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι 
τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 
β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι 
απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ (APOSTILLE), οι οποίεσ 
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απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ 
(βλ. και ςθμείο 6.2.) 
 
3. Αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:  
Γίνονται υποχρεωτικϊσ δεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία 
ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα 
Δικθγόρων (ν.4194/2013), κακϊσ και ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν 
εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ διάταξθσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 11 του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ (ν.2690/1999), όπωσ θ διάταξθ αυτι ιςχφει ςιμερα 
μετά τθν αντικατάςταςι τθσ από τθν παρ. 2 του άρκρου 1 του ν. 4250/2014.  
4. Ρρωτότυπα ζγγραφα:  
Γίνονται υποχρεωτικϊσ δεκτά πρωτότυπα ζγγραφα. 
 

B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό 
/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι 
οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν 
πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI 
του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό 
και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που κράτθ - μζλθ ι χϊρεσ δεν τθροφν τζτοιο 
μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - 
μζλθ ι χϊρεσ που δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου 
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ 
φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν 
εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 
4412/2016).  
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Εμπορικό ι 
Βιομθχανικό Επιμελθτιριο. 
 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 
προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν:  
 
(α) Διλωςθ περί του ολικοφ φψουσ του γενικοφ ετιςιου κφκλου εργαςιϊν, για τισ τρεισ τελευταίεσ 

οικονομικζσ χριςεισ (2015, 2016 και 2017) κατ' ανϊτατο όριο, ςυναρτιςει τθσ θμερομθνίασ ςφςταςθσ 

του οικονομικοφ φορζα ι ζναρξθσ των δραςτθριοτιτων του, εφόςον είναι διακζςιμεσ οι πλθροφορίεσ 

για τον εν λόγω κφκλο εργαςιϊν. 

 
(β) Διλωςθ περί του ολικοφ φψουσ του γενικοφ ετιςιου  κφκλου εργαςιϊν ςτον τομζα δραςτθριοτιτων 
που αποτελεί το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ,  για τισ τρεισ τελευταίεσ οικονομικζσ χριςεισ (2015, 2016 
και 2017) κατ' ανϊτατο όριο, ςυναρτιςει τθσ θμερομθνίασ ςφςταςθσ του οικονομικοφ φορζα ι ζναρξθσ 
των δραςτθριοτιτων του, εφόςον είναι διακζςιμεσ οι πλθροφορίεσ για τον εν λόγω κφκλο εργαςιϊν 
(γ) Οικονομικζσ καταςτάςεισ ι αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων για τισ τρεισ τελευταίεσ 
οικονομικζσ χριςεισ (2015, 2016 και 2017), ςτθν περίπτωςθ που θ δθμοςίευςθ των οικονομικϊν 
καταςτάςεων απαιτείται από τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ 
φορζασ.  
(δ) Βεβαίωςθ αναγνωριςμζνου πιςτωτικοφ ιδρφματοσ για τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα του οικονομικοφ 
φορζα με θμερομθνία ζκδοςθσ εντόσ των τελευταίων τριάντα (30) θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ 
καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν.  
(ε) Αςφαλιςτιριο Συμβόλαιο Αςτικισ Ευκφνθσ εν ιςχφ, με ςχετικό παραςτατικό εξόφλθςθσ του 
αςφαλίςτρου, αξίασ ίςθσ του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ τιμιματοσ και χρόνο ιςχφοσ αντίςτοιχο με το 
χρόνο διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ που κα υπογραφεί για ατυχιματα, ηθμίεσ ι βλάβεσ που τυχόν κα 
προκλθκοφν ςτο κτθριακό ςυγκρότθμα ι ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ ανακζτουςασ  αρχισ ,ςτο εργαηόμενο 
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ςε αυτό προςωπικό ι ςε οποιονδιποτε τρίτο, από αποκλειςτικι αμζλεια του Αναδόχου ι των 
υπαλλιλων του ι των προςτθκζντων υπϋαυτοφ, ανεξάρτθτα από τον αρικμό των πακόντων, οι οποίοι 
κα εγείρουν τυχόν αξίωςθ αποηθμίωςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ αςφαλιςτικισ περιόδου.  
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, οι παραπάνω ελάχιςτεσ απαιτιςεισ καλφπτονται 
ακροιςτικά από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ (άρκρο 19 παρ. 2 εδ. γ' ν. 4412/2016).  
Ο οικονομικόσ φορζασ κα δθλϊςει με το ΕΕΕΣ ότι διακζτει τα ανωτζρω ςτοιχεία και ζγγραφα και κα 
προςκομίςει τα αποδεικτικά ςτοιχεία ςτθν ανακζτουςα  αρχι , εφόςον αναδειχκεί προςωρινόσ 
ανάδοχοσ, μετά τθν αποςτολι τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν από τθν ΑΑ, ςφμφωνα με το άρκρο 
103 του Ν. 4412/2016. 
Εάν ο οικονομικόσ φορζασ για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω 
δικαιολογθτικά μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ με 
οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι προςφζροντεσ οικονομικοί 
φορείσ προςκομίηουν  
(α) Κατάλογο των κυριότερων παραδόςεων που πραγματοποιικθκαν απϋ αυτόν τθν τελευταία τριετία, 
κατά μζγιςτο όριο, με αναφορά του αντίςτοιχου ποςοφ, τθσ θμερομθνίασ και του δθμόςιου ι ιδιωτικοφ 
παραλιπτθ.  
Οι παραδόςεισ αποδεικνφονται, εάν ο αποδζκτθσ είναι δθμόςια αρχι( πχ, δθμόςιο νοςοκομείο), με 
πιςτοποιθτικά τα οποία ζχουν εκδοκεί ι κεωρθκεί από τθν αρμόδια αρχι και εάν ο αποδζκτθσ είναι 
ιδιωτικόσ φορζασ ( πχ ιδιωτικι κλινικι ι ιατρικό κζντρο), με τα αντίςτοιχα παραςτατικά, με υπεφκυνθ 
διλωςθ του αγοραςτι και ,εάν τοφτο δεν είναι δυνατό, του αναδόχου τθσ προμικειασ. 
 
(β) Αναφορά αφενόσ του μονίμωσ εγκατεςτθμζνου ςτθν Ελλάδα και καταλλιλωσ εκπαιδευμζνου 
τεχνικοφ προςωπικοφ του, ςυμπεριλαμβανομζνου του επικεφαλισ αυτοφ, με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν 
και τα επαγγελματικά προςόντα που φζρει το κάκε μζλοσ του προςωπικοφ του αυτοφ, αφετζρου του 
μθχανολογικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ του. Ειδικϊσ, για τισ ανάγκεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ  
του  ηθτουμζνου τφπου ςυςκευισ τομογραφίασ απαιτοφνται κατϋελάχιςτον δφο (2) μζλθ καταλλιλωσ 
εκπαιδευμζνου τεχνικοφ προςωπικοφ κατά τα ανωτζρω μονίμωσ εγκατεςτθμζνου ςτθν Ελλάδα.  
 
(γ) Ριςτοποιθτικό εκπαίδευςθσ κάκε μζλουσ του αναφερομζνου ςτθν ανωτζρω περίπτωςθ (β) τεχνικοφ 
προςωπικοφ του, που παρζχεται από τον οικείο καταςκευαςτικό οίκο ι/και τον εξουςιοδοτθμζνο 
αντιπρόςωπό του ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ι ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό αυτοφ, προκειμζνου να 
αποδεικνφεται θ καταλλθλότθτα τθσ εκπαίδευςισ του για τθν ςυμφϊνωσ με τουσ καταςκευαςτικοφσ 
οίκουσ εγκατάςταςθ, ςυντιρθςθ και επιςκευι *ςυςκευι τομογραφίασ 64 τομϊν, ϊςτε αυτι να 
λειτουργεί ομαλϊσ, απρόςκοπτα, ςυνεχϊσ και καλϊσ. 
 
(δ) Βεβαίωςι του ότι διακζτει τον κατάλλθλο μθχανολογικό και θλεκτρονικό εξοπλιςμό για τθν 
ςυμφϊνωσ με τον καταςκευαςτικό οίκο εγκατάςταςθσ, ςυντιρθςθσ και επιςκευισ του Αξονικοφ 
Τομογράφου64 τομϊν  ϊςτε  να λειτουργεί ομαλϊσ, απρόςκοπτα, ςυνεχϊσ και καλϊσ.  
 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ 
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και 
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ 
Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα 
ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των 
καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ 
οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του 
οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου.  
 

Β.6. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από 
τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ 
που ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII 
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του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ 
πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον 
αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ (άρκρο 83 ν. 4412/2016).  
Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν 
λόγω οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω 
κατάλογο.  
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το 
πιςτοποιθτικό.  
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  
 

Β.7.Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 
κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με 
τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. Επίςθσ υποβάλλονται πρακτικά 
αποφάςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου (ςε περίπτωςθ Α.Ε.) ι απόφαςθ των διαχειριςτϊν, νομίμων 
εκπροςϊπων (ςε περίπτωςθ Ε.Ρ.Ε. ι Ο.Ε. ι Ε.Ε.) τα οποία κα αναφζρουν:  
(α) τθν ζγκριςθ ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό,  
(β) τθν ζγκριςθ υποβολισ κοινισ προςφοράσ με τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ζνωςθσ ςτθν οποία κα 
αναφζρεται ονομαςτικά το μζροσ τθσ ςφμβαςθσ (ποςοςτό ςυμμετοχισ) που αναλαμβάνει κάκε μζλοσ 
τθσ Ζνωςθσ,  
(γ) τον οριςμό νομίμου εκπροςϊπου για το διαγωνιςμό ι τον οριςμό κοινοφ νομίμου εκπροςϊπου τθσ 
ζνωςθσ για το διαγωνιςμό και τον τυχόν οριςμό αντικλιτου τθσ ζνωςθσ για τθ διαγωνιςμό με πλιρθ 
ςτοιχεία επικοινωνίασ.  
(δ) το Συντονιςτι τθσ Ζνωςθσ,  
(ε) ότι τα μζλθ τθσ Ζνωςθσ ευκφνονται αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ.  
 

Β.8. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.7 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ 
πόρουσ, προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ (ιδιωτικό ςυμφωνθτικό μεταξφ προςφζροντοσ 
και των τρίτων) των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό (άρκρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016). 
 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ  

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με 
βάςθ τθ βζλτιςτθ ςχζςθ ποιότθτασ- τιμισ, θ οποία εκτιμάται ςφμφωνα με τα κριτιρια αξιολόγθςθσ 
που αμζςωσ κατωτζρω ορίηονται.  
Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ ομαδοποιοφνται ςε δφο επί μζρουσ Ομάδεσ Κριτθρίων, τθν Ομάδα Α και τθν 
Ομάδα Β.  
Οι ομάδεσ αυτζσ με τουσ αντίςτοιχουσ ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ κακεμίασ ςτο ςφνολο τθσ βακμολογίασ, 
ζχουν ωσ ακολοφκωσ :  
ΟΜΑΔΑ ΚΙΤΘΙΩΝ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ, ΡΟΙΟΤΘΤΑ ΚΑΙ ΑΡΟΔΟΣΘ με ςυντελεςτι βαρφτθτασ 
ομάδασ 70% ςτο ςφνολο (εβδομιντα τοισ εκατό).  
ΟΜΑΔΑ ΚΙΤΘΙΩΝ Β: ΤΕΧΝΙΚΘ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΘ με ςυντελεςτι βαρφτθτασ ομάδασ 30% ςτο 
ςφνολο (τριάντα τοισ εκατό).  
O Ρίνακασ 1 περιλαμβάνει τα κριτιρια αξιολόγθςθσ και ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ οι οποίοι περιζχουν 
αναλυτικά τα κριτιρια με τον ςυντελεςτι βαρφτθτασ.  
 
 
ΡΙΝΑΚΑΣ  1 : Κριτιρια αξιολόγθςθσ και ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ Αξονικισ Τομογραφίασ 64 τομϊν. 
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ΟΜΑΔΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ, ΡΟΙΟΤΘΤΑ ΚΑΙ ΑΡΟΔΟΣΘ  

Α/Α ΚΙΤΘΙΟ i ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΡΟΣΦΟΩΝ  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΚΙΤΘΙΟΥ, βi  

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ 
ΒΑΥΤΘΤΑΣ 
ΚΙΤΘΙΟΥ ςi, 

i = 1 ΑΝΙΧΝΕΥΤΘΣ    6% 

i = 2 ΑΡΟΔΟΣΘ    6% 

i = 3 GANTRY    3% 

i = 4 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΘ ΛΥΧΝΙΑ    7% 

i = 5 ΓΕΝΝΘΤΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ    7% 

i = 6 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ    3% 

i = 7 ΔΟΣΘ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΘΣΘΣ    9% 

i = 8 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΘΨΘΣ ΕΙΚΟΝΩΝ    7% 

i = 9 ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΘ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - 
ΨΘΦΙΑΚΘΣ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ & 
ΔΙΑΓΝΩΣΘΣ  

  7% 

i = 10 ΚΛΙΝΙΚΑ ΡΑΚΕΤΑ-ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ    7% 

i = 11 ΕΓΧΥΤΘΣ  3% 

i = 12 ΣΥΣΤΘΜΑ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ 
ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΡΟ ΑΡΟΣΤΑΣΘ  

  5% 

υντελεςτισ Βαρφτθτασ Ομάδασ A ςτο ςφνολο 70%   70% 

 

ΟΜΑΔΑ Β : ΡΑΑΔΟΣΘ, ΕΓΓΥΘΣΘ, ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΘ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ 

Α/Α ΚΙΤΘΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΡΟΣΦΟΩΝ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΚΙΤΘΙΟΥ, βi  

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ 
ΒΑΥΤΘΤΑΣ 
ΚΙΤΘΙΟΥ ςi, 

i = 13 Τεχνικι υποςτιριξθ(περιόδου πλιρουσ 
ςυντιρθςθσ – επιςκευϊν, διάρκεια και 
όροι): προτεινόμενθ διάρκεια ςε ζτθ, 
ποιότθτα τθσ εξυπθρζτθςθσ μετά τθν 
πϊλθςθ (after sale service) όπωσ εγγφθςθ 
εξαςφάλιςθσ ανταλλακτικϊν πζραν τθσ 
δεκαετίασ από τθν οριςτικι παραλαβι, 
προτεινόμενοσ χρόνοσ ακινθτοποίθςθσ του 
ςυγκροτιματοσ (down time), προτεινόμενεσ 
ποινικζσ ριτρεσ ςτθν διάρκεια τθσ περιόδου 
ςυντιρθςθσ, χρόνοσ προςζλευςθσ τεχνικϊν 
ςε περίπτωςθ κλιςθσ βλάβθσ κλπ. 

  10% 

i = 14 Εκπαίδευςθ: Ρρόγραμμα εκπαίδευςθσ, 
δομι και πλθρότθτα, προςφερόμενα 
βοθκιματα κλπ, όπωσ προβλζπεται ςτθν 
παροφςα διακιρυξθ, επιπλζον δεδομζνα. 

  5% 
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i = 15 Χρόνοσ παράδοςθσ   3% 

i = 16 Διάρκεια εγγφθςθσ   12% 

υντελεςτισ Βαρφτθτασ Ομάδασ Β ςτο ςφνολο 30 % 
  

  30% 

 

2.3.2 Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν  

Θ βακμολόγθςθ λαμβάνει χϊρα ωσ εξισ (άρκρο 86 παρ. 11, 13 και 16 ν. 4412/2016):  
 
Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που 
ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 120 
βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται  οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου. 
 
Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ. 
Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (δθλαδι δεν καλφπτουν ι παρουςιάηουν 
αποκλίςεισ από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ) επιφζρουν τθσ απόρριψθ τθσ προςφοράσ. 
 
H ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ 
ςυντελεςτι βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα 
προκφπτει από το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων. 
 
Αφοφ γίνει θ βακμολόγθςθ των υποκριτθρίων του κάκε κριτθρίου, όπωσ αυτά αναλυτικά δίδονται ςτον 
πίνακα τεχνικϊν προδιαγραφϊν, για τισ Ομάδεσ Α και Β του Ρίνακα 1, ακροίηεται θ βακμολογία των 
υποκριτθρίων και ακολοφκωσ εξάγεται ο μζςοσ όροσ βακμολογίασ ανά κριτιριο.  
 
Ο μζςοσ όροσ αυτόσ ςυνιςτά τθν βακμολογία βi του κάκε κριτθρίου.  
 
Σε όλουσ τουσ ανωτζρω υπολογιςμοφσ θ ςτρογγυλοποίθςθ φκάνει ςτο δεφτερο δεκαδικό ψθφίο. Το 
τρίτο δεκαδικό ψθφίο όταν ζχει τιμζσ 1, 2, 3 και 4 αποκόπτεται, όταν δε ζχει τιμζσ 5, 6, 7, 8 και 9 
ςτρογγυλοποιείται προσ τα άνω.  
 
H ςτακμιςμζνθ βακμολογία του i κριτθρίου τϊρα, είναι το γινόμενο τθσ βακμολογίασ β i του 
κριτθρίου που λαμβάνει από τθν Επιτροπι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ επί τον ςυντελεςτι 
βαρφτθτασ ςi του κριτθρίου όπωσ αυτόσ δίδεται ςτον ανωτζρω Ρίνακα 1 , ιτοι :  
 
Στακμιςμζνθ βακμολογία του i κριτθρίου = (βi * ςi)                (ΤΥΡΟΣ 1)  
όπου i = 1,2,3 ____ 16 , ο α/α του κριτθρίου  
 
Θ Συνολικι Βακμολογία (Bj) τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ του j προςφζροντοσ είναι το άκροιςμα των 
ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων που περιζχει  ο ωσ άνω Ρίνακασ , όπωσ προκφπτουν 
από τον Τφπο 1 ανωτζρω, ιτοι :  
 
Συνολικι Βακμολογία ΣΒj τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ του j προςφζροντοσ =  

ΣΒj = Σ (βi * ςi)    (ΤΥΡΟΣ 2) 
όπου :  
j = 1, 2 ... αρικμόσ προςφερόντων των οποίων οι προςφορζσ ζχουν φκάςει μζχρι αυτό το ςτάδιο και 
δεν απερρίφκθςαν κατά τθν τεχνικι αξιολόγθςθ του άρκρου 3.1.2 του παρόντοσ. 
 
 και i = 1, 2, .,16 ο αφξων αρικμόσ (α/α) του υπό ανάλυςθ κριτθρίου 
Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι  δεν καλφπτουν / παρουςιάηουν αποκλίςεισ 
από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ ) επιφζρουν τθσ απόρριψθ τθσ προςφοράσ 
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ΟΛΟΚΛΘΩΣΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ  
Ακολουκεί ο ζλεγχοσ των οικονομικϊν προςφορϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 3.1.2  
 
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν, υπολογίηονται οι ανοιγμζνεσ 
τιμζσ ςφγκριςθσ Λj των αποδεκτϊν προςφορϊν  και κατατάςςει τισ προςφορζσ αυτζσ ςε Συγκριτικό 
Ρίνακα με αφξουςα ςειρά του Λj, και λαμβανομζνων υπ' όψιν μζχρι δφο (2) δεκαδικϊν ψθφίων, 
αποκόπτοντασ το τρίτο ι ςτρογγυλεφοντασ προσ τα πάνω, όπωσ αναφζρεται και προθγουμζνωσ, 
ςφμφωνα με τον παρακάτω τφπο : 

 

Λj = Kj/ ΣΒj                  (ΤΥΠΟΣ 3)  

όπου :  
Λj θ Ανοιγμζνθ Τιμι Σφγκριςθσ τθσ προςφοράσ του j προςφζροντοσ, όπωσ προκφπτει από τον τφπο (3) 
άνω  

 
Κ j  θ Συγκριτικι Τιμι Ρροςφοράσ του j προςφζροντοσ θ οποία δίδεται από τον τφπο :  
 
                                                 Kj = Ρj + * Σj * 0,75 ]                         
 
δθλαδι προκφπτει ωσ άκροιςμα :  
 
α) τθσ προτεινόμενθσ τιμισ προμικειασ - εγκατάςταςθσ - παράδοςθσ ςε πλιρθ λειτουργία, Ρj, όπωσ 
αυτι ςυμπλθρϊκθκε από τον j προςφζροντα ςτο πεδίο: « ΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΘ ΤΙΜΘ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΧΩΙΣ 
ΦΡΑ, ( ολογράφωσ), Ρ» του ΡΙΝΑΚΑ Ρ1 του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ IV τθσ  διακιρυξθσ και περιζχεται ςτον 
ςφραγιςμζνο επιμζρουσ φάκελο με τθν ζνδειξθ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ και   
 

β) τθσ προτεινόμενθσ ςυνολικισ τιμισ πλιρουσ ςυντιρθςθσ ζωσ τθν ςυμπλιρωςθ μίασ  δεκαετία από 
τθν παραλαβι του, Σj, όπωσ αυτι ςυμπλθρϊκθκε από τον j προςφζροντα ςτο πεδίο: « ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΤΙΜΘ ΡΛΘΟΥΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ-ΕΡΙΣΚΕΥΘΣ του ΡΙΝΑΚΑ Ρ1 του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ IV ( ολογράφωσ), Σ»  
ΧΩΙΣ ΦΡΑ, 
 
γ) 0,75 ςυντελεςτισ για αναγωγι τιμϊν ςτθν παροφςα αξία (Σj). 
 
Ππου j= 1,2……..αρικμόσ προςφερόντων των οποίων οι προςφορζσ ζχουν φκάςει μζχρι αυτό το ςτάδιο 
και δεν απερρίφκθςαν κατά τθν τεχνικι αξιολόγθςθ του άρκρου 3.1.2. του παρόντοσ. 
Τ1 j είναι θ ετιςια τιμι πλιρουσ ςυντιρθςθσ –επιςκευισ, χωρίσ ΦΡΑ, για το πρϊτο ζτοσ μετά τθν λιξθ 
τθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ που προτείνει ο j προςφζρων και ςυμπλθρϊνει ςτο 
αντίςτοιχο πεδίο του πίνακα Ρ2 παράρτθμα VI. 
ΣΒj θ Συνολικι Βακμολογία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ του j προςφζροντοσ, όπωσ προκφπτει από τον 
Τφπο (2) ανωτζρω  
Ωσ  πλζον ςυμφζρουςα οικονομικι άποψθ προςφορά, είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο 
λόγο τθσ Συνολικισ Τιμισ Ρροςφοράσ Κj προσ τθν Συνολικι Βακμολογία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ ΣΒj 
δθλ. εκείνθ με τθν μικρότερθ ανοιγμζνθ τιμι ςφγκριςθσ  Λj 
Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ περιςςότερων από μια μία προςφορϊν, αυτζσ κατατάςςονται κατά 
φκίνουςα ςειρά τθσ Συνολικισ Βακμολογίασ τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ ΣΒj  και προκρίνεται θ 
προςφορά με τθν μεγαλφτερθ Συνολικι Βακμολογία Τεχνικισ Ρροςφοράσ. Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ 
και ςτθν Συνολικι Βακμολογία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ, ο πρϊτοσ μειοδότθσ προκφπτει μετά από 
κλιρωςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 90 του Ν.4412/2016. 
Με βάςθ τθν τελικι κατάταξθ των προςφορϊν που ζχει προκφψει  από τθν παραπάνω διαδικαςία, 
προκρίνονται ωσ υποψιφιοσ  Ανάδοχοσ του ζργου ο πρϊτοσ  ςτθν κατάταξθ του Συγκριτικοφ Ρίνακα. 
 
ΡΟΣΟΧΘ ΔΙΕΥΚΙΝΙΗΕΤΑΙ ΟΤΙ: Θ κατάταξθ των προςφορϊν που κα παρουςιαςτεί ςτο ςφςτθμα 
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ΕΣΘΔΘΣ, μετά τθν αξιολόγθςθ και των οικονομικϊν προςφορϊν, ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΡΟΨΘ. Θ 
ΤΕΛΙΚΘ ΚΑΤΑΤΑΞΘ των προςφορϊν κα γίνει από τθν αρμόδια Επιτροπι Αξιολόγθςθσ.  
 
 

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν  

2.4.1  Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν  

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του Ραραρτιματοσ ΙΙ τθσ παροφςασ.  
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ (άρκρο 57 του ν. 4412/2016).  
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και 
το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ 
τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ (άρκρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016). 
 

2.4.2 Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 

πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 

παροφςα διακιρυξθ , ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα 

ςτο ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 “Τεχνικζσ 

λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ Συςτήματοσ Ηλεκτρονικϊν Δημοςίων 

Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 

εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που 

υποςτθρίηεται από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο 

υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται 

ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ 

διατάξεισ τθσ Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ 

Συςτήματοσ Ηλεκτρονικϊν Δημοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό 

ςφςτθμα ΕΣΘΔΘΣ (Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία 

εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.  

  2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του        

ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα        

οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 6 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. Μετά τθν 

παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ 

ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ΑΑ κα ρυκμίςει τα τθσ 

ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ (άρκρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016).  

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  

 
(α)ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά ςφμφωνα 
με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα.  
(β)ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ 
οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  
 
Από τον προςφζροντα οικονομικό φορζα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ 
τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 11, παρ. 1.11  τθσ ωσ άνω υπουργικισ απόφαςθσ. Εφόςον 
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ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι 
εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι 
διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ.  
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται 
για τθν αξιολόγθςι τθσ. 
 

 2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά 

ςυμπλθρϊνοντασ τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το 

ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και 

υποβάλλονται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι 

φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί 

θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο 

προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf+  

 
Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ 
φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά 
αρχεία. 

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του 

Συςτιματοσ, όπωσ περιγράφεται παρακάτω:  

 
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία 
υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν 
ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται 
κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ.  
Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον 
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  
Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ΑΑ, ςε ζντυπθ μορφι 
και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ τα οποία απαιτείται να 
προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και 
δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία 
ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα 
που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και 
δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα 
προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των 
πρωτοτφπων.  
Θ Ανακζτουςα Αρχι  μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό 
ςθμείο κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία 
όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται 
για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.  

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά»  

2.4.3.1. Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι 

διαδικαςία περιλαμβάνουν (άρκρο 93 περ. α του ν. 4412/2016):  

(α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 3 του 
άρκρου 79 του ν. 4412/2016.  
Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων 
τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, ςυνιςτά το 
περιεχόμενο του Ραραρτιματοσ VII και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςθσ. *Ρρβλ τισ 
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αναρτθμζνεσ ςτον ωσ άνω διαδικτυακό τόπο οδθγίεσ- ανακοίνωςθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου 
και Ρροςταςίασ Καταναλωτι του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ 
(ESPD)”http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef
_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D348
6624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61] 
 
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ/κοινοπραξία οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.  
 
Στθν περίπτωςθ που υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) τθν πρόκεςι του για ανάκεςθ υπεργολαβίασ, υποβάλλει μαηί με το δικό του ΕΕΕΣ και 
το ΕΕΕΣ του υπεργολάβου, εφόςον προτίκεται να ανακζςει ςτον εν λόγω υπεργολάβο τμιμα/τα τθσ 
ςφμβαςθσ, το/τα οποίο/α υπερβαίνει/ουν το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. 
Στθν περίπτωςθ που υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ ενόσ ι 
περιςςότερων φορζων υποβάλλει μαηί με το δικό του ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ κάκε φορζα, ςτισ ικανότθτεσ 
του οποίου ςτθρίηεται.  
(β)Εγγυθτικι επιςτολι  ςυμμετοχισ  προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ  τριϊν (3) 
εργαςίμων θμερϊν  από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν ιςχφει 
για τισ εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ ( π.χ. εγγυιςεισ του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίεσ φζρουν προθγμζνθ 
ψθφιακι υπογραφι.   
 
(γ) Νομιμοποιθτικά ζγγραφα:  
Υποβάλλονται θλεκτρονικά τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα από τα οποία προκφπτει θ εξουςία υπογραφισ 
του νομίμου εκπροςϊπου (του υποψθφίου, του/των τρίτου/τρίτων ςτθ χρθματοοικονομικι, τεχνικι ι 
επαγγελματικι ικανότθτα του/των οποίου/ων πρόκειται να ςτθριχκεί ο υποψιφιοσ, του/των 
υπεργολάβου/ων ι προμθκευτου/ϊν). 
 
Ειδικότερα:  
i. Γενικό πιςτοποιθτικό (μεταβολϊν) του νομικοφ προςϊπου από ΓΕΜΘ, όλα τα ζγγραφα που 
αναφζρονται ςτο εν λόγω πιςτοποιθτικό, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ δφο (2) μινεσ πριν 
από τθν θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και τελευταίο ιςχφον κωδικοποιθμζνο καταςτατικό,  
ii. Αναλυτικό πιςτοποιθτικό εκπροςϊπθςθσ του νομικοφ προςϊπου από το ΓΕΜΘ,  
iii. Ρρακτικό Δ.Σ (για Α.Ε.)ι διλωςθ- εξουςιοδότθςθ διαχειριςτοφ ( για Ε.Ρ.Ε, Ο.Ε, Ε.Ε, ΙΚΕ), περί 
ζγκριςθσ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, ςτο οποίο μπορεί να περιζχεται και εξουςιοδότθςθ προσ 
ςυγκεκριμζνο πρόςωπο για υπογραφι και υποβολι τθσ προςφοράσ και των λοιπϊν απαιτοφμενων 
εγγράφων του διαγωνιςμοφ ςε περίπτωςθ που δεν υπογράψει τθν προςφορά ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ 
του φορζα (εφόςον αυτό προβλζπεται από το καταςτατικό του υποψθφίου Αναδόχου).  
Σε περίπτωςθ εγκατάςταςθσ τουσ ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά ςφςταςισ τουσ εκδίδονται με 
βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνα, από τθν οποία και εκδίδεται το 
ςχετικό πιςτοποιθτικό. 

2.4.3.2   Τεχνικι προςφορά  
 
Θ τεχνικι προςφορά υποβάλλεται:  
 
Α) με τθ ςυμπλιρωςθ τθσ αντίςτοιχθσ ειδικισ θλεκτρονικισ φόρμασ του ςυςτιματοσ (ςυμπλιρωςθ και 
των τριϊν τμθμάτων του πεδίου Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ του Συςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ).  
Στθ ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο υπογράφεται.  
 
Β) με τθ ςυμπλιρωςθ όλων των φφλλων ςυμμόρφωςθσ του Ραραρτιματοσ III τθσ παροφςασ. Μετά τθ 
ςυμπλιρωςθ των ςχετικϊν αρχείων, οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να τα μετατρζψουν ςε αρχεία τφπου 
.pdf και αφοφ τα υπογράψουν ψθφιακά να τα επιςυνάψουν ςτθν προςφορά τουσ.  
H τεχνικι προςφορά πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από 
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τθν ανακζτουςα αρχι  με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ ΙΙ τθσ 
Διακιρυξθσ , περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. 
Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ 
καταλλθλόλθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα 
αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα (άρκρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016).  
Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν (άρκρο 58 του ν. 4412/2016). 

2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ 
οικονομικϊν προςφορϊν  

Θ οικονομικι προςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ, 
ιτοι το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, με βάςθ τθ βζλτιςτθ 
ςχζςθ ποιότθτασ- τιμισ όπωσ ορίηεται κατωτζρω: 
 
Ο (υπο)φάκελοσ «Οικονομικι Ρροςφορά», κα περιζχει τθν προςφορά του διαγωνιηόμενου για τον 
ηθτοφμενο εξοπλιςμό, τόςο για τθν αγορά του όςο και για τθν ςυντιρθςι του ςε ευρϊ. Στθν Θ τιμι 
αυτι είτε  αναφζρεται ςτθν προςφορά, είτε όχι, εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλεσ οι κρατιςεισ 
κακϊσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, για παράδοςθ, εγκατάςταςθ, λειτουργία και εκπαίδευςθ του 
προςωπικοφ ( τόςο των τεχνικϊν όςο και των χρθςτϊν) κακϊσ και ςυντιρθςι του ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτθν παροφςα. 
Θα δοκεί τιμι για τθν αγορά του ςυςτιματοσ, και μια τιμι για τθν προςφερόμενθ ετιςια αμοιβι για 
πλιρθ ςυντιρθςθ ( ανταλλακτικά και εργαςίεσ) μετά τθν λιξθ του προςφερόμενου χρόνου εγγφθςθσ 
καλισ λειτουργίασ. 
Θ τιμι του προσ προμικεια ςυςτιματοσ   δίνεται ςε ευρϊ (παρ. 5 περ. αϋ του άρκρου 95 του ν. 
4412/2016).  
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του εξοπλιςμοφ  ςτον τόπο 
και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (παρ. 5 περ. αϋ του άρκρου 95 του ν. 
4412/2016).  
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3,6% και ςτθν 
επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ.  
Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται 
αυτόματα από το ςφςτθμα.  
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν 
αναπροςαρμόηονται.  
Ωσ απαράδεκτεσ απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ πλθροφται μία εκ των κατωτζρω 
προχποκζςεων:  
(α) Δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα.  
(β) Δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 
του ν. 4412/2016.  
(γ) Θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται ςτθν 
παράγραφο 1.3.5. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

 2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν  

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δϊδεκα 
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (άρκρο 97 ν. 4412/2016).  
 
Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.  
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα 
Αρχι  , πριν από τθ λιξθ τθσ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ 
άνω αρχικι διάρκεια.  
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
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αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ Ανακζτουςα Αρχι  κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ 
προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ 
προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

2.4.6  Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν  

H Ανακζτουςα Αρχι  με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά εφόςον ςυντρζχει τουλάχιςτον μία εκ των κατωτζρω 
περιπτϊςεων (άρκρο 91 του ν. 4412/2016):  
(α) Θ προςφορά που δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται 
ςτθν παροφςα διακιρυξθ και τα άρκρα 92 ζωσ 97, το άρκρο 100 κακϊσ και τα άρκρα 102 ζωσ 104 του 
ν. 4412/2016. 
(β) Θ προςφορά περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ.  
(γ) Θ προςφορά για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ 
προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ΑΑ ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016.  
(δ) Θ εναλλακτικι προςφορά.  
(ε) Θ προςφορά που υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλει δφο ι περιςςότερεσ 
προςφορζσ. Ο περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ τθσ παροφςασ 
(περ. γϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων 
με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε 
ωσ μζλθ ενϊςεων.  
(η) Θ προςφορά που περιλαμβάνει αίρεςθ.  
(θ) Θ προςφορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ.  
(κ) Θ προςφορά που παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τθν 
διακιρυξθ κακϊσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

  3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ  

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

3.1.1 Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν  

Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, που είναι το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ για τθν αποςφράγιςθ των 
προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ , προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ 
θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, 
ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια (άρκρο 100 παρ. 6 του ν. 4412/2016 και τθν υπ' αρικ. Υπουργικι 
Απόφαςθ 56902/215 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)»):  
 
  ● Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» 
κα γίνει 4 εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία προςφορϊν, ιτοι τθν Ραραςκευι 
27/07/2018 και ϊρα 11:00 π.μ.  
  ● Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία και 
ϊρα που κα ορίςει θ Ανακζτουςα Αρχι.  
  ● Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου», κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ Ανακζτουςα Αρχι. 
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Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ανά ςτάδιο, κάκε προςφζρων που ςυνεχίηει ςε επόμενο 
ςτάδιο αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά τουσ, με τθν 
επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ.  
Θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να 
διευκρινίςουν τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο 
τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016.  

3.1.2  Αξιολόγθςθ προςφορϊν  

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι  προβαίνει 
ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, 
εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων.  
Ειδικότερα :  
 
(α) Θ αρμόδια Επιτροπι καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, τα υποβλθκζντα αυτϊν 
δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα 
μζλθ του οργάνου.  
- Θ Ανακζτουςα Αρχι επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ 
επιςτολζσ προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ (άρκρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016).  
 
(β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα 
με τουσ όρουσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν απόρριψθ των τεχνικϊν 
προςφορϊν που δεν γίνονται αποδεκτζσ και τθν αποδοχι ι/και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν 
προςφορϊν με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ.  
 
-Τα ανωτζρω υπό ςτοιχεία (α) και (β) ςτάδια διενεργοφνται ενιαία.  
 
-Το ανωτζρω πρακτικό εγκρίνεται με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ  
(του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ) και θ απόφαςθ αυτι κοινοποιείται μζςω του ΕΣΘΔΘΣ ςτουσ 
υποψθφίουσ. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ.  
 
(γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ. Οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ 
όςων προςφορϊν απορρίφκθκαν κατά το προθγοφμενο ςτάδιο δεν αποςφραγίηονται, αλλά τθροφνται 
από τθν ΑΑ μζχρι τθν οριςτικι επίλυςθ τυχόν διαφορϊν που προκφψουν από τθν ωσ άνω διαδικαςία 
τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ.  
(δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν και ςυντάςςει 
πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των 
προςφορϊν με βάςθ το οριηόμενο με τθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ και τθν ανάδειξθ του/των 
οικονομικοφ/κϊν φορζα/φορζων που κα ςυμμετζχουν.  
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
Ανακζτουςα Αρχι  απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) 
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ (άρκρο 221 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Στθν 
περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  
Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι βακμολογία 
μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων θ επιλογι των οικονομικϊν φορζων που κα ςυμμετζχουν 
ςτθ ςφμβαςθ  γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 90 παρ. 2 και 4 του ν. 4412/2016. 
Υπενκυμίηεται ότι ςφμφωνα με το άρκρο αυτό, όταν κριτιριο ανάκεςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα 
από οικονομικι άποψι προςφορά και δεν προςδιορίηεται αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ, ιςοδφναμεσ 
κεωροφνται οι προςφορζσ με τθν ίδια ςυνολικι τελικι βακμολογία μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων 
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προςφερόντων.  
Ειδικότερα, θ ανάκεςθ γίνεται ςτθν προςφορά με τθν μεγαλφτερθ βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ, 
όπωσ αυτι προκφπτει από τθν ποςοςτιαία αναλογία μεταξφ τουσ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Αν οι 
ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ, θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει 
τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςφορζσ. 
Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον του αρμοδίου γνωμοδοτικοφ ςυλλογικοφ οργάνου και παρουςία αυτϊν 
των οικονομικϊν φορζων.  
Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με αποφάςεισ του αποφαινόμενου οργάνου 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ , οι οποίεσ κοινοποιοφνται ςτουσ προςφζροντεσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ (παρ. 4 του 
άρκρου 100 και πρβλ άρκρο 70 του ν. 4412/2016). Ειδικότερα, κάκε ζνα από τα ανωτζρω δφο πρακτικά 
αξιολόγθςθσ τθσ Επιτροπισ, ανά επιμζρουσ ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ, εγκρίνεται με απόφαςθ του 
αποφαινομζνου οργάνου τθσ ΑΑ και κοινοποιείται θ ςχετικι απόφαςθ, μζςω του ΕΣΘΔΘΣ, ςτουσ 
υποψθφίουσ.  
Κατά των ανωτζρω αποφάςεων χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. τθσ 
παροφςασ. 
 
Επιςθμαίνεται ότι θ τελικι κατάταξθ των προςφορϊν που κα παρουςιαςτεί ςτο ςφςτθμα, μετά τθν 
αξιολόγθςθ και των οικονομικϊν προςφορϊν, δεν λαμβάνεται υπόψθ. Θ τελικι κατάταξθ των 
προςφορϊν κα γίνει από τθν αρμόδια επιτροπι. 
 

 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά 

Ρροςωρινοφ αναδόχου  

 Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ΑΑ αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι πρόςκλθςθ μζςω του 
ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ  («προςωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 
τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν 
παράγραφο 2.2.8.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των 
λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των 
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 -2.2.7 αυτισ (παρ. 1 άρκρο 103 του ν. 
4412/2016).  
Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα, («προςωρινό ανάδοχο»),  
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από 
αυτόν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ. Πταν υπογράφονται 
από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι. 
Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ 
και αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ 
κατακφρωςθ.  
Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί 
ότι δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία 
ςτον προςωρινό ανάδοχο  να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ, μζςω του Συςτιματοσ, ειδοποίθςισ του. Θ ΑΑ μπορεί αιτιολογθμζνα 
να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ.  
Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν.  
Ο προςφζρων (“προςωρινόσ ανάδοχοσ”) κθρφςςεται ζκπτωτοσ, και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον 
προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν:  
(α) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  
(β) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα 
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των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  
(γ) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι 
όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 
2.2.7 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  
Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ  για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν 
θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν  κατακφρωςθσ  (οψιγενείσ 
μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ  θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του (άρκρο 104 παρ. 
2 και 3).  
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.7 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία 
ματαιϊνεται.  
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από 
τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ  είτε για τθ 
ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ. 
Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 
 

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι  μετά τθν ζγκριςθ του πρακτικοφ κατακφρωςθσ από το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανό τθσ κοινοποιεί, επί αποδείξει, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ 
ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, τθν απόφαςθ αυτι ςε κάκε προςφζροντα, που ζχει 
υποβάλει αποδεκτι προςφορά, εκτόσ από τον προςωρινό Ανάδοχο, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του 
ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.  
Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα 
με τθν επόμενθ παράγραφο 3.4.  
Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται 
εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι : 
(α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν παράγραφο 3.4. τισ 
παροφςασ βοθκθμάτων και μζςων ςτα ςτάδια τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από 
τισ αποφάςεισ αναςτολϊν επί αυτϊν,  
(β) ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 5 και 
36 του ν. 4129/2013 (παρ. 9 του άρκρου 39 του ν. 4412/2016), και  
(γ) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει 
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.8.2.  
Θ Ανακζτουςα Αρχι  προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ 
προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το 
ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν 
τεκείςα προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι 
επιςτολι ςυμμετοχισ του  και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που 
υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. 
 

3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία  

Κάκε ενδιαφερόμενοσ ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ  και ζχει 
ι είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ΑΑ κατά παράβαςθ 
τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να αςκιςει 
προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ΑΑ, 
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προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του. Σε 
περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθ τθσ ΑΑ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ 
είναι:  
(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  
(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ 
(γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά 
προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ 
δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ 
προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ 
παράλειψθσ (άρκρο 360 ν. 4412/2016).  
Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 
ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ 
«Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου 
Portable Document Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν (άρκρο 362 ν.4412/2016, 
παρ.3 του άρκρου 8 και άρκρο 19 τθσ ΥΑ 56902/215 “Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ 
λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)”.  
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016, το 
οποίο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ του 
ι ςε περίπτωςθ που πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ ΑΑ ανακαλεί τθν 
προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.  
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, θ 
άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν 
ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016.  
Θ ΑΑ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ: 
• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α 
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.  
• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β 
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.  
Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και 
νομικϊν ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ΑΑ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, των 
ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με 
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα 
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ (θ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ορίηεται ςτο άρκρο 
367 του ν. 4412/2016).  
Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από 
τθν ΑΕΡΡ (ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 19 του ΡΔ 39/4.5.2017 – Κανονιςμόσ εξζταςθσ 
Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν).  
Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 
βοθκθμάτων τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν.  
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από 
τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ 
κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.  
Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο 
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά (άρκρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016). 

 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ  
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Θ ανακζτουςα αρχι  ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από 
γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ 
ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ. 

 

3.6 Διάφορεσ υκμίςεισ  

3.6.1  Πλοι ανεξαιρζτωσ οι όροι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, αναπόςπαςτο μζροσ τθσ οποίασ είναι το 
ςφνολο των Ραραρτθμάτων τθσ, είναι ουςιϊδεισ. Ραράβαςθ οποιουδιποτε όρου αυτισ 
ςυνεπάγεται, αδιαφόρωσ εάν προβλζπεται ι όχι θ ποινι αποκλειςμοφ ςτο άρκρο που προβλζπει 
τον παραβιαηόμενο όρο, τθν ακυρότθτα τθσ προςφοράσ του οικονομικοφ φορζα.  

3.6.2. Ο οικονομικόσ φορζασ που ςυμμετζχει ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία τεκμαίρεται ότι αποδζχεται 
πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Θ εν λόγω πλιρθσ και 
ανεπιφφλακτθ αποδοχι ςυνεπάγεται, μεταξφ άλλων, τθν απαγόρευςθ υποβολισ από οικονομικό 
φορζα εναλλακτικισ προςφοράσ κακϊσ και προςφοράσ που περιλαμβάνει αίρεςθ, είναι αόριςτθ ι/και 
αποκλίνει από τουσ όρουσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθσ διακιρυξθσ. Επίςθσ ςυνεπάγεται, 
μεταξφ άλλων, τθν απαγόρευςθ τθσ εκ των υςτζρων τροποποίθςθσ ι/και περιοριςμοφ ιδθ 
υποβλθκείςασ προςφοράσ κακϊσ και τθν απαγόρευςθ υποβολισ αντιπροςφοράσ. 

4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

4.1 Εγγυιςεισ 

4.1.1 Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 72  ν.4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται  ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 
χωρίσ να υπολογίηεται ο Φ.Ρ.Α. 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 

αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 

ςφμβαςθσ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν 

εφαρμογι όλων των όρων τθσ  ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ  ζναντι του 

αναδόχου. 

Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ των εκτελεςτικϊν ςυμβάςεων είναι ενόσ (1) ζτουσ και 

τριϊν (3) μθνϊν. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 

ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, 

ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, 

εκτόσ ΦΡΑ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 

ειδικότερα ορίηει. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ  εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ επιςτρζφεται μετά τθν λιξθ τθσ ςυμβατικισ 

περιόδου εκάςτθσ εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ, μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του 

ςυνολικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, τθν εκκακάριςθ τυχόν απαιτιςεων μεταξφ των 

ςυμβαλλομζνων και τθν πλθρωμι του αναδόχου, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παράγραφο 5.6 

τθσ παροφςασ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται 
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παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων, γίνεται μετά 

τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου. 

 Εφαρμοςτζα Νομοκεςία 
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν.4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά  ο Αςτικόσ Κϊδικασ. 

 

4.2 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.2.1.  Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δίκαιου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του 
Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.  

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που 
επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν 
εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

4.3  Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο ςυμβαλλόμενοσ ςτθ ςφμβαςθ /Ανάδοχοσ τθσ εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ δεν απαλλάςςεται από 
τισ ςυμβατικζσ τουσ υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων 
τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 
4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου Αναδόχου. 

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ τθσ εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ ο κφριοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται 
να αναφζρει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι με τθν οποία ςυμβάλλεται, το όνομα, τα ςτοιχεία 
επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν 
εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι. Επιπλζον, υποχρεοφται να 
γνωςτοποιεί ςτθν Ανακζτουςα Αρχι  με τθν οποία ςυμβάλλεται, κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν 
αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε 
νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ Ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ (παρ. 2 του άρκρου 78 του ν. 
4412/2016). Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ 
υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ 
ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, με τθν οποία ςυμβάλλεται, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ 
του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο 
κα γνωςτοποιιςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, με τθν οποία ςυμβάλλεται, κατά τθν ωσ άνω 
διαδικαςία. 

Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ ζχει ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου όςον αφορά τθ 
χρθματοοικονομικι επάρκεια-τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ 
διακιρυξθσ, οφείλει να προςκομίςει όλα τα δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν τθν πλιρωςθ από τον 
νζο υπεργολάβο των αντίςτοιχων κριτθρίων με τον εργολάβο που αντικαταςτάκθκε. 

4.4.3. Κάκε ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ 
υπεργολάβουσ, όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ 
παραγράφου 2.2.8.2 τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο 
Ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά 
το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, 
προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, 
δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που 
υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ. 
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Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 
του ν. 4412/2016. 

4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 

4412/2016 και κατόπιν  γνωμοδότθςθσ τθσ  Επιτροπισ   τθσ περ. β τθσ παρ.11 του άρκρου 221 του 

ν.4412 ςε ςυνδυαςμό με τθν περ. η’ τθσ παρ.11 του άρκρου 221, θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 107 

περ.39 τουν.4497/2017. 

 

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.6.1 Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να 
καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
 
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
 
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων 
που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

5.1. Διαδικαςία πρόςκλθςθσ Αναδόχου ςτθν Εκτελεςτικι Σφμβαςθ:  

Θ Ανακζτουςα Αρχι  κα απευκφνει  ζγγραφθ πρόςκλθςθ (ςε ζντυπθ ι/και θλεκτρονικι μορφι) προσ 
τον  Ανάδοχο  καλϊντασ τον  να υπογράψει τθν  εκτελεςτικι ςφμβαςθ  προμικειασ για τθν  ςυςκευι 
Τομογραφίασ 64 Τομϊν  για τθν  οποία  ανακθρφχκθκε  Ανάδοχοσ.  
 

5.2. Διαδικαςία παραλαβισ του  ςυγκροτιματοσ ( Αξονικόσ Τομογράφοσ 64 Τομϊν) 

5.2.1. Μετά τθν υπογραφι τθσ  ςφμβαςθσ μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν διενεργείται θ 
παραλαβι τθσ  ςυςκευισ  τομογραφίασ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα κατωτζρω. Αρμόδιο όργανο τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ για τθν παραλαβι του εξοπλιςμοφ είναι θ Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και 
Ραραλαβισ που ςυγκροτείται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/2016. 

5.2.2. Θ διαδικαςία παραλαβισ τθσ ςυςκευισ  τομογραφίασ περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ ςειρά 

ενεργειϊν. Αυτζσ ομαδοποιοφνται ςε τζςςερισ (4) φάςεισ που ζχουν ωσ εξισ: 

ΦΑΣΘ Α': Εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ πζντε (5) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ 

υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Επιτροπι 

Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ, να ςυντάξει το ςχζδιο τοποκζτθςθσ τθσ ςυςκευισ τομογραφίασ. 

ΑΔΑ: 722Β4690ΒΜ-2ΞΣ





 

Γενικό Νοζοκομείο Λαμίας   Σελίδα 39 από 91 
 

Υποχρεοφται να λάβει υπόψθ του όλα τα δεδομζνα του διακζςιμου χϊρου ϊςτε να πραγματοποιιςει, 

με δικι του αποκλειςτικά ευκφνθ και ζξοδα, τυχόν απαιτοφμενεσ εργαςίεσ και ενζργειεσ(μελζτεσ, 

τροποποιιςεισ εγκαταςτάςεων, διαμορφϊςεισ, ενιςχφςεισ, πιςτοποιιςεισ, κ.λ.π.), οφτωσ ϊςτε αφενόσ 

να διαςφαλίςει τθ ςωςτι υποδομι του χϊρου εγκατάςταςθσ και αφετζρου το προσ προμικεια 

ςφςτθμα να παραδοκεί ςτουσ χριςτεσ ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία και ςφμφωνα με τισ 

απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ. 

ΦΑΣΘ Β': Εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ 

ολοκλιρωςθσ τθσ ΦΑΣΘΣ Α', με βάςθ τα τελικά ωσ άνω ςχζδια: 

(α) Ο ανάδοχοσ οφείλει,  να περατϊςει  τισ εργαςίεσ - διαμόρφωςθσ του χϊρου εγκατάςταςθσ τθσ 

ςυςκευισ  τομογραφίασ, (εργαςίεσ ςτατικότατα / επιπεδότθτασ, δάπεδα, ψευδοροφζσ, βαψίματα, 

θλεκτρολογικά κανάλια) κακϊσ και τισ εργαςίεσ τισ ςχετικζσ με τθν επαρκι ακτινοπροςταςία του 

χϊρου. 

(β) Ο Ανάδοχοσ οφείλει, να αποξθλϊςει τθν υφιςτάμενθ ςυςκευι τομογραφίασ , να τθν απομακρφνουν 

από τον χϊρο που είναι εγκατεςτθμζνθ, να τθν αποκζςουν ςτον υποδεικνυόμενο από τθν Επιτροπι 

Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ χϊρο τθσ ανακζτουςασ αρχισ (προσ απόςυρςθ και όχι 

επαναλειτουργία) και να ολοκλθρϊςουν τισ εργαςίεσ τοποκζτθςθσ θλεκτρολογικοφ πίνακα και 

κλιματιςτικϊν ςυςτθμάτων, όπου αυτό όπου αυτό απαιτείται, και να προςκομίςουν τθν νζα ςυςκευι 

τομογραφίασ, καινοφργια και ςυνοδευόμενθ από ό,τι άλλο απαιτείται από τθν παροφςα διακιρυξθ 

προκειμζνου να διενεργθκεί  παραλαβι αυτϊν. 

Ειδικότερα, θ παραλαβι τθσ ςυςκευισ  τομογραφίασ διενεργείται από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ 

και Ραραλαβισ εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν από τθν προςκόμιςι 

τουσ ςτον προβλεπόμενο χϊρο. Θ  παραλαβι ςυνίςταται ςε ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των 

προςφερόμενων ειδϊν ςε αντιπαραβολι και ςυμφωνία με τα προςκομιηόμενα δελτία αποςτολισ ι 

δελτία αποςτολισ-τιμολόγια. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ αυτισ, ςυντάςςεται από τθν 

Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ πρωτόκολλο  παραλαβισ.  

ΦΑΣΘ Γ': Εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ πζντε (5) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ 

ολοκλιρωςθσ τθσ ΦΑΣΘΣ Β' άρχεται θ ΦΑΣΘ Γ' (δοκιμαςτικι περίοδοσ): 

Α' Ο Ανάδοχοσ επζχει τισ ακόλουκεσ υποχρεϊςεισ: 

(α) Αφενόσ να ζχουν εγκαταςτιςει και κζςει ςε πλιρθ λειτουργία τθν ςυςκευι τομογραφίασ και 

αφετζρου να ξεκινιςει τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ τθσ  ανακζτουςασ  αρχισ. 

(β) Να χρθςιμοποιοφν το προςωπικό που ζχουν δθλϊςει ςτθν προςφορά τουσ. Αυτό πρζπει να είναι 

εξειδικευμζνο και αςφαλιςμζνο, να εφαρμόηει τουσ τεχνικοφσ και επιςτθμονικοφσ κανόνεσ, τισ 

διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ, των εφαρμοηόμενων οδθγιϊν και κανονιςμϊν, τισ οδθγίεσ και τα 

ςχζδια των καταςκευαςτικϊν οίκων κακϊσ και τισ οδθγίεσ τθσ  ανακζτουςασ  αρχισ. 

(γ) Να προςκομίηουν και να χρθςιμοποιοφν για τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία τθσ ςυςκευισ 

τομογραφίασ είδθ και υλικά καινοφργια, αμεταχείριςτα, χωρίσ ελαττϊματα, τα οποία να ικανοποιοφν 

όλουσ τουσ όρουσ ςφμβαςθσ, που κακορίηουν τον τφπο, τθν κατθγορία και τα υπόλοιπα 

χαρακτθριςτικά τουσ. 

(δ) Να χορθγοφν ςτθν  ανακζτουςα αρχι ανεξαιρζτωσ κάκε πλθροφορία αναφορικά με τα ανωτζρω 

υλικά. 

(ε) Να πραγματοποιιςουν τθν πλιρθ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ τθσ  ανακζτουςασ  αρχισ  επί τθσ 

λειτουργίασ τθσ ςυςκευισ και επί τθσ πλιρουσ εκμετάλλευςθσ των δυνατοτιτων τουσ, ςφμφωνα με το 
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αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ που ζχουν κατακζςει με τθν προςφορά τουσ, για τουσ χριςτεσ τθσ 

ςυςκευισ  τομογραφίασ (ιατροφσ - φυςικοφσ - τεχνολόγουσ). Θ εν λόγω εκπαίδευςθ ζχει διάρκεια 

δεκαπζντε (15) θμερολογιακϊν μερϊν από τθν παραλαβι.  Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται , κατά τθ 

διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, άνευ πρόςκετθσ αμοιβισ, να επαναλάβει, ςε περίπτωςθ που ηθτθκεί από τθν 

ανακζτουςα  αρχι τθν εκπαίδευςθ για το ίδιο διάςτθμα. 

(ςτ) Να παραδϊςουν ςτθν   ανακζτουςα αρχι: 

- Ρλιρθ ςειρά τευχϊν (εισ διπλοφν) με οδθγίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ (ServiceManuals) ςτθν 

ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα. 

- Δφο (2) εγχειρίδια λειτουργίασ (Operational Manuals) ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

- Ρλιρεσ πρωτόκολλο ελζγχου θλεκτρικισ αςφάλειασ του ςυγκροτθμάτοσ. 

- Δφο (2) ςειρζσ επιςιμων καταλόγων (βιβλίων), ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι, με όλουσ τουσ 

κωδικοφσ ανταλλακτικϊν του εργοςταςίου παραγωγισ του ςυγκροτιματοσ  (parts books) ςτθν 

ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ τθσ ςυςκευισ τομογραφίασ μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ 

λιξθ του αρχικοφ ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, μόνον ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ του άρκρου 

206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ 

χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν 

αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ 

του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. 

Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι εάν 

λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί  θ ςυςκευι τομογραφίασ, ο 

ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν ανακζτουςα αρχι, τθν αποκικθ υποδοχισ των υλικϊν και 

τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον 

πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ , ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει 

ςτθν ανακζτουςα αρχι  με τθν οποία ςυμβάλλεται, αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ 

αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ 

ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. 

ΦΑΣΘ Δ': Εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ δεκαπζντε (15) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν επομζνθ 

τθσ ολοκλιρωςθσ τθσ δοκιμαςτικισ περιόδου τθσ ΦΑΣΘΣ Γ' διενεργείται θ οριςτικι παραλαβι τθσ  

ςυςκευισ  τομογραφίασ από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ. 

Κατά τθν διαδικαςία οριςτικισ παραλαβισ  διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ αυτϊν, μζςω 

μακροςκοπικοφ ελζγχου και πρακτικισ δοκιμαςίασ. Συγκεκριμζνα ελζγχεται, με τα απαιτοφμενα 

εργαλεία και όργανα μετριςεων, κατά τρόπο τεχνικά άρτιο και ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ, θ ουςιαςτικι 

πλιρωςθ των προδιαγραφϊν που αυτζσ φζρουν. Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ του ελζγχου βαρφνει τον 

Ανάδοχο, ο οποίοσ μπορεί, εφόςον το επικυμεί, να παρίςταται κατά τθ διάρκειά του. Τα ανωτζρω 

επίςθσ διευκρινίηονται περαιτζρω ςτο Ραράρτθμα IV. 

Θ Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ ςυντάςςει, μετά το πζρασ του ελζγχου, πρωτόκολλο 

ςυμφϊνωσ με τα οριηόμενα ςτθν παρ.3 του άρκρου 208 του ν. 4412/2016. 

 

5.3 Απόρριψθ του εξοπλιςμοφ 

5.3.1.  Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυςκευισ τομογραφίασ, με 
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
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εγκρίνεται αντικατάςταςι τουσ με άλλεσ, που να είναι ςφμφωνεσ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα 
ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

5.3.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου τθσ εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ, θ 

προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ 

ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε Ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω 

εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο Ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε 

και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ 

κυρϊςεισ. 

5.3.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 
και 3 του άρκρου 213 του ν. 4412/2016 Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 208 του ν. 
4412/2016. 

5.4. Διαδικαςία παραλαβισ των υπθρεςιϊν ιατρικισ απεικόνιςθσ 

5.4.1  Θ Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ τθρεί μθνιαίο 

θμερολόγιο, ςτο οποίο καταγράφεται θ εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν ιατρικισ απεικόνιςθσ, όπωσ αυτζσ 

προβλζπονται ςτο Ραράρτθμα IV τθσ παροφςασ. Συγκεκριμζνα, ςτο θμερολόγιο καταγράφονται οι 

θμζρεσ, ϊρεσ και πρϊτα λεπτά λειτουργίασ των ςυςκευϊν τομογραφίασ, οι θμζρεσ, ϊρεσ και πρϊτα 

λεπτά ακινθτοποίθςθσ τουσ λόγω βλάβθσ οποιουδιποτε τμιματόσ τουσ, θ παρεχόμενθ προλθπτικι και 

τακτικι ςυντιρθςθ, τυχόν τεχνικά προβλιματα που προζκυψαν και λοιπά ςτοιχεία που απαιτοφνται 

για τον ζλεγχο τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

5.4.2. Θ Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ τθσ  ανακζτουςασ αρχισ ςτο τζλοσ κάκε διμινου, 

ιτοι ζξι (6) φορζσ κατ’ ζτοσ ςτθ διάρκεια εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ, διενεργεί ζλεγχο τθσ ορκισ 

λειτουργίασ των ςυςκευϊν τομογραφίασ και τθσ ορκισ εκτζλεςθσ των παρεπόμενων υπθρεςιϊν.  

Κατ' εξαίρεςθ, για το πρϊτο ζτοσ   ςτθ διάρκεια τθσ  εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ, διενεργοφνται πζντε (5) 

ζλεγχοι, του πρϊτου αρχουμζνου ελζγχου μετά ςτο τζλοσ του τετραμινου που ζπεται τθσ 

ολοκλιρωςθσ τθσ προλεγόμενθσ ΦΑΣΘΣ Δ'. Ο ζλεγχοσ είναι ποςοτικόσ και ποιοτικόσ κατά τα οριηόμενα 

ςτθν προλεγόμενθ ΦΑΣΘ Δ', περαιτζρω δε βαςίηεται και ςτισ καταγραφζσ του ανωτζρω θμερολογίου. 

Εάν θ ωσ άνω Επιτροπι διαπιςτϊςει ότι θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ανταποκρίνεται 

πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςει πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ 

παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και υπολογίηονται οι αντίςτοιχεσ ανά 

παρζκκλιςθ επιβαλλόμενεσ ποινικζσ ριτρεσ, όπωσ αυτζσ προβλζπονται Ραράρτθμα IV τθσ παροφςασ. 

5.4.3 Τα πρωτόκολλα οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνονται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο και οι 

αποφάςεισ του κοινοποιοφνται υποχρεωτικά ςτον Ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα 

μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ αυτϊν και δεν 

λθφκεί ςχετικι απόφαςθ για τθν ζγκριςθ ι τθν απόρριψι τουσ, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει 

ςυντελεςκεί αυτοδίκαια. 

5.5 Απόρριψθ του εξοπλιςμοφ 

5.5.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυςκευισ τομογραφίασ, με 

απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάςταςι τουσ με άλλεσ, που να είναι ςφμφωνεσ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα 

ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 
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5.5.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου τθσ εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ, θ 

προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ 

ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε Ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω 

εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο Ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε 

και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ 

κυρϊςεισ. 

5.5.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 

και 3 του άρκρου 213 του ν. 4412/2016 

5.6 Τρόποσ πλθρωμισ 

5.6.1 Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο : 

Θ πλθρωμι κα γίνεται μετά τθν ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των ειδϊν, με τθν ζκδοςθ του 
ςχετικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ και μζςα ςτθ νόμιμθ προκεςμία, που προβλζπεται ςτθν 
υποπαράγραφο Η5 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/9.5.2013, Τ. Α’) 
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ 
και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν 
τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 
Toν  Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται  με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  
α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 
β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι 
από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων 
Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 
γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και και κρατιςεων 
τθσ αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν 
επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ. 
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ των διατάξεων τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί νόμιμων κρατιςεων ι/και 
φόρου ειςοδιματοσ ι οποιαδιποτε άλλθ τροποποίθςθ/ςυμπλιρωςθ τυχόν διατάξεων, οι όροι τθσ 
Ρροκιρυξθσ, κακϊσ και τθσ Σφμβαςθσ που πρόκειται να υπογραφεί µε τον Ανάδοχο, ςυμμορφϊνονται 
µε τισ νζεσ διατάξεισ. 
 

5.7 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ 

5.7.1  Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ  από τθ ςφμβαςθ που ζχει υπογράψει και από 
κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ με τθν οποία ςυμβάλλεται, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου 
αυτισ :  

(α) εφόςον δεν φόρτωςε, παρζδωςε ι αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκεφαςε ι 
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ςυντιρθςε αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με 

όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206, 

(β)  αν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και 

(γ) αν υπερζβθ υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ 

πικανϊν των παρατάςεων. 

5.7.2.  Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του Αναδόχου από τθ ςφμβαςθ κατά τθν 
περίπτωςθ (β) τθσ ανωτζρω παραγράφου 5.6.1, θ ανακζτουςα αρχι, με τθν οποία ςυμβάλλεται, 
κοινοποιεί ςτον Ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ και 
περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί ο Ανάδοχοσ 
κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του. Θ ταςςόμενθ προκεςμία πρζπει να είναι εφλογθ και 
ανάλογθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και πάντωσ όχι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ 
προκεςμία, που τζκθκε με τθν ειδικι όχλθςθ, παριλκε χωρίσ ο Ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί, 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ 
προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ-δθμοςίου νοςοκομείου. Στθν 
απόφαςθ προςδιορίηονται οι λόγοι τθσ μθ ςυμμόρφωςθσ του Αναδόχου προσ τθν ειδικι όχλθςθ και 
αιτιολογείται θ ζκπτωςθ με αναφορά ςτουσ λόγουσ που οδιγθςαν ςε αυτιν. 

5.7.3.  Ο οικονομικόσ φορζασ  δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

(α) Θ ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε ι  το υλικό δεν φορτϊκθκε ι παραδόκθκε  ι αντικαταςτάκθκε  με 
ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 
(β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 
 
Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο είτε 
από ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο είτε με κατάπτωςθ τθσ 
εγγφθςθσ προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ 
προκαταβολισ από τον ανάδοχο μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ του ωσ 
εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν 
θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ επιςτροφισ τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο 
υπερθμερίασ *θ περίπτωςθ αυτι ςυμπλθρϊνεται εφόςον προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ+. 

Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων 
υλικϊν, χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των 
υλικϊν που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ 
ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν. 
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα 
διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, 
αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα 
τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 
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5.8  Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων 
των παραγράφων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου – Κυρϊςεισ),  6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ 
υλικϊν),6.3.(Απόρριψθ  ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), να υποβάλει προςφυγι για λόγουσ 
νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα 
ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ 
απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτθν περίπτωςθ δ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν. 
4412/2016 οργάνου.  
Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 

 

5.9  Εγγυθμζνθ λειτουργία προμικειασ-Συντιρθςθ 

    Μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ τθσ 
προμικειασ, ςφμφωνα με το άρκρο 72  του ν. 4412/2016.  
Το χρονικό διάςτημα των δφο (2) ετϊν κατϋ ελάχιςτον από την ημερομηνία οριςτικήσ παραλαβήσ του 
είδουσ καλείται «περίοδοσ εγγφηςησ καλήσ λειτουργίασ». Για την καλή λειτουργία του προςφερόμενου 
είδουσ κατά τθν περίοδο τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ που κα προτείνει με τθν προςφορά του, ο 
Ανάδοχοσ υποχρεοφται με την οριςτική παραλαβή, να καταθζςει Εγγυητική Επιςτολή Καλήσ 
Λειτουργίασ το φψοσ τησ οποίασ θα ανζρχεται ςτο 2% τησ ςυμβατικήσ αξίασ χωρίσ ΦΠΑ τησ προμήθειασ. 
Για το προτεινόμενο διάςτημα αυτό ο Ανάδοχοσ εγγυάται τα ακόλουθα, τα οποία υποχρεοφται να 
ακολουθήςει χωρίσ καμία αποηθμίωςθ ι αμοιβι εκ μζρουσ τθσ Α.Α.: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ, το Νοςοκομείο δεν κα ευκφνεται για καμία βλάβθ των μθχανθμάτων, 
προερχόμενθ από τθ ςυνικθ και ορκι χριςθ τουσ και δεν κα επιβαρφνεται με κανζνα ποςό για τα 
εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά κλπ, εκτόσ αναλωςίμων που  αναφζρονται ςτθν ςφμβαςθ.  
Στθν εγγφθςθ περιλαμβάνεται θ αποκατάςταςθ όλων των ζκτακτων βλαβϊν, με επιςκευι ι 
αντικατάςταςθ των τμθμάτων που ζχουν υποςτεί βλάβθ, από εξειδικευμζνο τεχνικό, ο οποίοσ 
υποχρεοφται να επεμβαίνει επιτόπου, εντόσ 48 ωρϊν το αργότερο από τθν ζγγραφθ ι τθλεφωνικι 
ειδοποίθςι του. Επίςθσ κα περιλαμβάνονται και οι όποιεσ τακτικζσ  ςυντθριςεισ , ζλεγχοι κλπ., όπωσ 
προβλζπονται από τα εγχειρίδια του καταςκευαςτι 
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                                                      ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 
 

                                                                 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  I 
 

– Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ 
 

ΜΕΟΣ Α’- ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
 
Θ παροφςα αφορά τθν «ΡΟΜΘΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ  ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΙΚΘΣ ΤΟΜΟΓΑΦΙΑΣ 
64 ΤΟΜΩΝ (CPV)  33157400-9» για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ.  
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

 
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Διεκνισ  Ανοικτόσ  Διαγωνιςμόσ μζςω ΕΣΘΔΘΣ 

 
ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ 

Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςει 
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ-τιμισ. 

 
 
 
 
 

ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ 

Θμερομθνία ζναρξθσ θλεκτρονικισ υποβολισ προςφορϊν 

19/6/2018 και ϊρα 8:00 π.μ. 
Θμερομθνία λιξθσ θλεκτρονικισ υποβολισ προςφορϊν 

23/7/2018 και ϊρα 23:59 μ.μ. 
Θμερομθνία θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ προςφορϊν 

27/7/2018 και ϊρα 11:00 π.μ. 

 
 
 

ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ 

Γενικό Νοςοκομείο Λαμίασ  (Τμιμα Ρρομθκειϊν) 
 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΤΘΣ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ 
ΡΛΑΤΦΟΜΑΣ ΤΟΥ ΕΣΘΔΘΣ 

 

 
ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔOYΣ 

 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ 

ΑΞΟΝΙΚΘΣ ΤΟΜΟΓΑΦΙΑΣ 64 ΤΟΜΩΝ 

 

(Ωσ παρακάτω πίνακασ και Ραράρτθμα II των Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραφϊν) 
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ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33115000-9 

ΦΟΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ - ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ Γενικό Νοςοκομείο Λαμίασ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ 

(ςτθν οποία υπάρχει πλιρθσ, άμεςθ και 

δωρεάν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ 

Σφμβαςθσ) 

 

 

www.hosplam.gr 

 

 

 

ΧΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 

 

ΤΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΞΘΝΤΑ (360) ΘΜΕΕΣ 

ΥΡΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΘΝ ΟΡΟΙΑ ΡΟΟΙΗΟΝΤΑΙ ΤΑ  

ΥΡΟ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΘ 

 

Γενικό Νοςοκομείο Λαμίασ 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ ΦΡΑ 500.000,00 € 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΟΥ ΒΑΥΝΕΙ ΚΑΕ 9149.01 

 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ (ωσ εμφαίνεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ IV) 

ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 50 θμερολογιακζσ θμζρεσ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΘΣ ΣΤΟΝ ΤΥΡΟ 19-06-2018 

 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 
Γενικό Νοςοκομείο Λαμίασ 

 

ΚΑΤΘΣΕΙΣ ΕΡΙ ΤΘΣ ΤΙΜΘΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Οι τιμζσ υπόκεινται ςτισ υπζρ του Δθμοςίου και τρίτων 

νόμιμεσ κρατιςεισ 

ΦΟΟΣ ΕΙΣΟΔΘΜΑΤΟΣ Κατά τθν πλθρωμι παρακρατείται φόροσ ειςοδιματοσ 

ςφμφωνα με το άρκρο 24 του Ν. 2198/94. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ  ΙΙ 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 
 

Το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  όπωσ αυτό αναφζρεται ςτθν παράγραφο 1.3. «Αντικείμενο τθσ 

ςφμβαςθσ » τθσ διακιρυξθσ. 

Θ  προςφερόμενθ ςυςκευι τομογραφίασ πρζπει να είναι τα πλζον ςφγχρονο μοντζλο παραγωγισ του 

κάκε καταςκευαςτι, που πλθροφν τισ προδιαγραφζσ. Για το ςκοπό αυτό, οι οικονομικοί φορείσ 

οφείλουν να δθλϊνουν το πρϊτο ζτοσ κυκλοφορίασ τουσ. 

Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ  ηθτοφμενθσ  ςυςκευισ τομογραφίασ δίδονται ςτον παρακάτω  πίνακα.  

Στθ ςτιλθ «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ» του  πίνακα περιγράφονται οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, 

υποχρεϊςεισ ι επεξθγιςεισ, για τα οποία πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ από τουσ 

διαγωνιηόμενουσ. Ταυτόχρονα θ ςτιλθ αυτι ςυνιςτά και τα κριτιρια - με τα υποκριτιρια τουσ - τα 

οποία αποτελοφν τθν Ομάδα κριτθρίων Α τθσ αξιολόγθςθσ προςφορϊν. 

Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΙΤΘΣΘ» του  πίνακα ζχει ςυμπλθρωκεί ι ζνασ αρικμόσ που ςθμαίνει υποχρεωτικό 

αρικμθτικό μζγεκοσ τθσ προδιαγραφισ και απαιτεί ςυμμόρφωςθ, κεωροφμενοσ ωσ απαράβατοσ όροσ 

ςφμφωνα με τθν παροφςα διακιρυξθ ι αναφζρεται θ φράςθ «να δοκεί», «να αναφερκεί», «να δοκοφν 

τιμζσ προσ αξιολόγθςθ», «να δοκοφν χαρακτθριςτικά» κλπ. 

Οι διαγωνιηόμενοι οφείλουν να καλφψουν με τθν προςφορά του τα αρικμθτικά μεγζκθ (τισ μζγιςτεσ ι 

τισ ελάχιςτεσ τιμζσ ι τα εφροι) τθσ ςτιλθσ ΑΡΑΙΤΘΣΘ και να ςυμπλθρϊςουν όλα τα αντίςτοιχα πεδία 

τθσ ςτιλθσ ΑΡΑΙΤΘΣΘ με αναλυτικι περιγραφι, πλθρότθτα και τεκμθρίωςθ και ιδίωσ ςτα ςθμεία 

εκείνα που αναγράφεται ( να δοκοφν ςτοιχεία, να δοκοφν τιμζσ, να διακζτει ςτθ βαςικι ςφνκεςθ και 

λοιπά πολλά) ϊςτε να γίνει πλιρθσ αξιολόγθςθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

Θ ςυμπλιρωςθ αυτι  κα γίνει ςτο Φφλλο Συμμόρφωςθσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν ςε μορφι πίνακα 

του Ραραρτιματοσ ΙΙΙ ο οποίοσ ζχει ςυνταχκεί κατά τθν ίδια ςειρά και περιεχόμενο με τον  πίνακα  που 

ακολουκεί. 

Υπενκυμίηεται ότι όλοι ανεξαιρζτωσ οι όροι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και επομζνωσ και του παρόντοσ 
Ραραρτιματοσ, το οποίο ομοφ με τα λοιπά Ραραρτιματά τθσ αποτελοφν αναπόςπαςτα μζρθ τθσ, είναι 
ουςιϊδεισ. Ραράβαςθ οποιουδιποτε όρου αυτισ ςυνεπάγεται, αδιαφόρωσ εάν προβλζπεται ι όχι θ 
ποινι αποκλειςμοφ ςτο άρκρο που προβλζπει τον παραβιαηόμενο όρο, τθν ακυρότθτα τθσ προςφοράσ 
του οικονομικοφ φορζα. 

 
ΣΥΣΤΘΜΑ  ΑΞΟΝΙΚΘΣ ΤΟΜΟΓΑΦΙΑΣ 64 ΤΟΜΩΝ 

 
Το προςφερόμενο ςφςτθμα αξονικισ τομογραφίασ πρζπει να είναι το πλζον ςφγχρονο μοντζλο 
παραγωγισ του κάκε καταςκευαςτι, που πλθροί τισ προδιαγραφζσ. Για το ςκοπό αυτό, οι 
προςφζροντεσ οφείλουν να δθλϊνουν το πρϊτο ζτοσ κυκλοφορίασ του. 
 
 
1. ΑΝΙΧΝΕΥΤΘΣ 

ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

Εξεταςτικό πεδίο (βαςικό), cm 50 

Συνολικό πλάτοσ ανιχνευτι, άξονασ z, mm ≥ 38 

Εφροσ πάχουσ τομισ, mm 0,7 - 8 

Ελάχιςτο πάχοσ τομισ, mm 0,7 

Χρόνοσ περιςτροφισ sec, 360° ≥ 4 Χρόνουσ 

Ελάχιςτοσ χρόνοσ περιςτροφισ, sec, 360° ≤ 0,40 

Aρικμόσ ανεξάρτθτων ςειρϊν ανιχνευτϊν, άξονασ z. ≥ 64 
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2. ΑΡΟΔΟΣΘ ΔΙΑΚΙΤΙΚΘ ΙΚΑΝΟΤΘΤΑ ΥΨΘΛΘΣ ΑΝΤΙΘΕΣΘΣ 

ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

Ιςοτροπικι διακριτικι ικανότθτα, mm ≤0,4 

Μζγιςτι χωρικι διακριτικι ικανότθτα (MTF) ςτο 0%, lp/cm ≥ 15 

Μζγιςτι χωρικι διακριτικι ικανότθτα (MTF) ςτο 10%, lp/cm ≥ 11 

Μζγιςτι χωρικι διακριτικι ικανότθτα (MTF) ςτο 50%, lp/cm ≥7 

Profile ευαιςκθςίασ δζςμθσ 

FWHM για το ελάχιςτο πλάτοσ τομισ Να δοκοφν ςτοιχεία. 

Διακριτικι ικανότθτα χαμθλισ αντίκεςθσ, mm ςε % για 
δόςθ 

≤ 4mm ςτα 0.3 % (3ΘU) 

Θόρυβοσ, % Να αναφερκοφν οι ςυνκικεσ 
μζτρθςθσ και θ χορθγοφμενθ δόςθ 

3. GANTRY 

ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

Βάροσ, Kg Να δοκοφν ςτοιχεία 

Κλίςθ Να δοκοφν ςτοιχεία 

Διαςτάςεισ, cm Να δοκοφν ςτοιχεία 

Διάμετροσ, cm ≥ 70 

Σφςτθμα επικζντρωςθσ laser 

Χειριςμόσ κινιςεων Να διακζτει αμφίπλευρα 
χειριςτιρια 

4. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΘ ΛΥΧΝΙΑ 

ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

Θερμοχωρθτικότθτα ανόδου, MHU (ονομαςτικι ι 
ιςοδφναμθ εφόςον αφορά λυχνία άλλθσ τεχνολογίασ. Να 
κατατεκεί ςχετικι βιβλιογραφία). 

≥ 7 

Θερμοαπαγωγι ανόδου, kHU/min πραγματικι χωρίσ τθν 
υποςτιριξθ λογιςμικοφ ι άλλθσ τεχνολογίασ. 

≥800 

Εςτιακό μζγεκοσ, mm Να δοκοφν ςτοιχεία. 

Μζγιςτο mA για το μικρότερο εςτιακό μζγεκοσ ≥200 

Μζγιςτοσ χρόνοσ ςυνεχοφσ ζκκεςθσ ςτα 120 kV& 200 mA, 
sec 

≥100 

 
5. ΓΕΝΝΘΤΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ 

ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

Απόδοςθ γεννιτριασ, kW πραγματικι χωρίσ τθν υποςτιριξθ 
λογιςμικοφ ι άλλθσ τεχνολογίασ. 

≥70 

Εφροσ τιμϊν υψθλισ τάςθσ, kV 90-130 

Μζγιςτο ρεφμα λυχνίασ, mA ≥500 

6. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ 

ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

Κίνθςθ κακ' φψοσ, cm 60-80 

Κίνθςθ κατά μικοσ cm ≥ 160 

 
Διάςτθμα ςάρωςθσ 

Να δοκοφν το μζγιςτο μικοσ 
ςάρωςθσ και οι ςυνκικεσ με τισ 
οποίεσ επιτυγχάνεται 

Μζγιςτο επιτρεπτό φορτίο, kg ≥200 

Χειριςμόσ κινιςεων Gantry & operator console 

Εξαρτιματα τοποκζτθςθσ, ακινθτοποίθςθσ, ςτιριξθσ 
αςκενι 

Ναι, να δοκοφν ςτοιχεία 

* Στθρίγματα κεφαλισ για ςάρωςθ ςε φπτια & πρθνι κζςθ 

* Ακτινοπερατό εξάρτθμα προζκταςθσ τθσ εξ. τράπεηασ, κ.ά 
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7. ΔΟΣΘ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΘΣΘΣ 

ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

Τεχνικι διαμόρφωςθσ δόςθσ Ναι, να δοκοφν ςτοιχεία 

Ρλζον ςφγχρονεσ ολοκλθρωμζνεσ τεχνικζσ, προγράμματα 
και Επαναλθπτικοί Αλγόρικμοι αναςφνκεςθσ για μείωςθσ 
τθσ δόςθσ ςε επίπεδο rawdata. Να αναφερκεί το ποςοςτό 
μείωςθσ τθσ δόςθσ. 

Nα διακζτει ςτθ βαςικι ςφνκεςθ 
 

Να δοκοφν ςτοιχεία. 

Ζλεγχοσ δόςθσ για παιδιατρικζσ εφαρμογζσ Ναι, να δοκοφν ςτοιχεία 

Δείκτεσ δοςιμετρίασ CTDI για ςϊμα & κεφάλι Ναι, να δοκοφν ςτοιχεία 

Συγχρονιςμόσ με ΘΚΓ ςε prospective mode Ναι, να δοκοφν ςτοιχεία 

Συγχρονιςμόσ με ΘΚΓ ςε retrospective mode Ναι, να δοκοφν ςτοιχεία 

Διόρκωςθ για αρρυκμία Ναι, να δοκοφν ςτοιχεία 

8. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΘΨΘΣ ΕΙΚΟΝΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

Στατικι ψθφιακι ακτινογραφία (topogram) Ναι 

Ελικοειδισ ςάρωςθ (helical/spiral) – ογκομετρικι ςάρωςθ 
- Χρόνοσ ςυνεχοφσ ςάρωςθσ, sec 
- Αρικμόσ πραγματικϊν ταυτόχρονων τομϊν 

Ναι 
≥100 
≥64 

Απλι ςυμβατικι ςάρωςθ (axial) 
- Αρικμόσ πραγματικϊν ταυτόχρονων τομϊν 
- Δυναμικι ςάρωςθ 

Ναι 
≥64 
Ναι 

9. ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΘ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΨΘΦΙΑΚΘΣ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ & ΔΙΑΓΝΩΣΘΣ 

ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

Κεντρικι μονάδα επεξεργαςίασ Να δοκοφν ςτοιχεία και να 
ςυνοδεφεται από UPS 

Εξεταςτικό πεδίο αναςφνκεςθσ, cm 20-50 

Μιτρεσ αναςφνκεςθσ εικόνασ 512x512 

Μζγιςτοσ ρυκμόσ αναςφνκεςθσ εικόνασ (512Χ512), 
εικόνεσ/sec 

≥15 

Μερικι αναςφνκεςθ εικόνασ ςε πραγματικό χρόνο Ναι, να δοκοφν ςτοιχεία 

Online χωρθτικότθτα κονςόλασ ςε εικόνεσ ≥300.000 

Μζςο αποκικευςθσ ψθφιακϊν εικόνων CD/DVD 

Λογιςμικό επεξεργαςίασ ψθφιακισ εικόνασ Ναι, να δοκοφν ςτοιχεία 

Λογιςμικό διαχείριςθσ εικόνων Ναι, να δοκοφν ςτοιχεία 

Δυνατότθτα εγγραφισ ψθφιακϊν εικόνων ςε CD/DVD Ναι, να δοκοφν ςτοιχεία 

10. ΚΛΙΝΙΚΑ ΡΑΚΕΤΑ-ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

Λιψθσ Ναι, να δοκοφν ςτοιχεία 

Διόρκωςθσ ψευδενδείξεων (artifacts), Ειδικό πρόγραμμα 
μείωςθσ artifacts μεταλλικϊν προκεμάτων 

Ναι, να δοκοφν ςτοιχεία 

Μείωςθσ κορφβου εικόνων Ναι, να δοκοφν ςτοιχεία 

Real time πολυεπίπεδθσ αναςφνκεςθσ εικόνων (MPR) Ναι, να δοκοφν ςτοιχεία 

Τριςδιάςτατθσ απεικόνιςθσ Ναι, να δοκοφν ςτοιχεία 

Αγγειογραφίασ MIP και mIP με αυτόματθ αφαίρεςθ οςτικϊν 
δομϊν 

Ναι, να δοκοφν ςτοιχεία 

Μετριςεων όγκου διαφόρων οργάνων Ναι, να δοκοφν ςτοιχεία 

Εικονικισ ενδοςκόπθςθσ – Εικονικι κολονοςκόπθςθ με 
εξειδικευμζνα προγράμματα 

Ναι, να δοκοφν ςτοιχεία 

Ανάλυςθσ αιμάτωςθσ εγκεφάλου (Cerebral perfusion). Ναι, να δοκοφν ςτοιχεία 

Ρλιρεσ καρδιολογικό πακζτο για ανακαταςκευι και 
απεικόνιςθ ςτεφανιαίων αγγείων με τεχνικζσ ςάρωςθσ 
prospective και retrospectivegating. Χρονικι διακριτικι 

Ναι, να δοκοφν ςτοιχεία 
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ικανότθτα ≤83 msec 

Μελζτθ καρδιακισ λειτουργίασ με υπολογιςμό ςθμαντικϊν 
καρδιολογικϊν παραμζτρων 

Εκτίμθςθσ του ποςοςτοφ αςβζςτωςθσ των αγγείων( 
CalciumScoring). 

Ναι, να δοκοφν ςτοιχεία 

11. ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΘΤΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

 
Σφςτθμα επικοινωνίασ DICOM, υπθρεςίεσ 

Ρλιρεσ DICOM 3.0  χωρίσ κόςτοσ 
ενεργοποίθςθσ για εξαγωγι 
δεδομζνων. 

12. ΟΜΟΙΩΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

Να ςυνοδεφεται από ομοίωμα ποιοτικοφ ελζγχου για όλεσ 
τισ παραμζτρουσ που απαιτοφνται από τθ νομοκεςία και 
εγκυκλίουσ (MTF, πάχοσ τομισ, Διακριτικι ικανότθτα, 
κόρυβοσ εικόνασ, χωρικι ομοιογζνεια, CTnumbers) 

 
       ΝΑΙ 

13. ΡΑΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΘ 
ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ 

ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

 
 
 
 
 
 

Εγχυτισ 

1. Να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, τροχιλατοσ, κατάλλθλοσ για τθν 
ζγχυςθ ςκιαγραφικοφ και οροφ ςε όλεσ τισ εξετάςεισ αξονικισ 
τομογραφίασ ςε αξονικό τομογράφο 64 τομϊν και άνω. 

2.  Να διακζτει ανεξάρτθτεσ κεφαλζσ οι οποίεσ να δζχονται φιάλεσ ι 
ςφριγγεσ ςκιαγραφικοφ υλικοφ και φυςιολογικοφ οροφ. 

3.  Να διακζτει οκόνθ αφισ για τον ζλεγχο και τον προγραμματιςμό των 
εγχφςεων από τθν αίκουςα ελζγχου. 

4.  Να δζχεται αναλϊςιμο κιτ ςυριγγϊν ι ςετ ζγχυςθσ ςε πολλαπλοφσ 
αςκενείσ και ςυςτιματοσ πλιρωςθσ αυτϊν, πολλαπλϊν χριςεων, 
εγκεκριμζνο για ςυνεχι χριςθ τουλάχιςτον 8 ωρϊν. Να δζχεται 
αναλϊςιμα διαφόρων προμθκευτϊν εγκεκριμζνα από τον 
καταςκευαςτι. 

5.  Να διακζτει λειτουργία ταυτόχρονθσ ζγχυςθσ ςκιαγραφικοφ και οροφ 
ςε ποςοςτιαία αναλογία. 

6.  Επιπλζον χαρακτθριςτικά να περιγραφοφν. 

Σφςτθμα διαχείριςθσ 
και επεξεργαςίασ 
εικόνων από 
απόςταςθ 

Θ διΘ Θ  διαδικαςία  να γίνεται μζςω δικτφου ι ADSL γραμμισ μζςω 
προςτατευμζνου δικτφου, ςε αρχιτεκτονικι κεντρικοφ ανεξάρτθτου 
server με περιφερειακοφσ clients.  

            Να διακζτει λογιςμικό για εγκατάςταςθ ςε υπολογιςτι κάκε χριςτθ και 
μζςω επικοινωνίασ με τθν βάςθ δεδομζνων του server. Να μποροφν να 
ςυνδεκοφν ταυτόχρονα τουλάχιςτον 5 χριςτεσ με αντίςτοιχεσ άδειεσ 
χριςθσ (licenses) και ταυτόχρονθ πλιρθ πρόςβαςθ για όλα τα 
διατικζμενα προγράμματα επεξεργαςίασ για όλουσ τουσ χριςτεσ.  

             Να περιγραφεί αναλυτικά και να διακζτει τα ακόλουκα προγράμματα 
επεξεργαςίασ: 

-Τρις   - Τριςδιάςτατθσ απεικόνιςθσ Αγγειογραφίασ MIP και mIP, με δυνατότθτα 
ποςοτικϊν μετριςεων ςτα αγγεία κα αυτόματθ αφαίρεςθ οςτικϊν 
δομϊν. 

- Τρι  - Τριςδιάςτατθσ  απεικόνιςθ με αλγόρικμο shadedsurface και 
volumerendering 

- Ρολ  - Ρολυεπίπεδθσ αναςφνκεςθσ εικόνων (MPR) 
- Μετ -  Μετριςεων όγκου διαφόρων οργάνων 
- Λογ  -Λογιςμικό μελζτθσ πνευμονικοφ παρεγχφματοσ 
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- Εικο - Εικονικισ ενδοςκόπθςθσ 
- Εικο -Εικονικισ κολονοςκόπθςθσ με εξειδικευμζνα προγράμματα 
- Α      -Ανάλυςθσ αιμάτωςθσ εγκεφάλου (Cerebralperfusion). 
- Καρ -Καρδιολογικό λογιςμικό για ανακαταςκευι και απεικόνιςθ ςτεφανιαίων  
            αγγείων, με μελζτθ καρδιακισ λειτουργίασ και υπολογιςμό ςθμαντικϊν 
             καρδιολογικϊν παραμζτρων, όπωσ κλάςμα εξωκιςεωσ, λειτουργίασ  
            αριςτερισ και δεξιάσ κοιλίασ κλπ 
- Εκτί- Εκτίμθςθσ του ποςοςτοφ αςβζςτωςθσ των αγγείων (CalciumScoring) 

Σφςτθμα εγγραφισ 
εξετάςεων ςε CD/DVD 

● Τεχνολογίασ Θερμικισ εκτφπωςθσ (thermal) ι inkjet ΥΨΘΛΘΣ 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΘΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΡΙΣΤΙΑΣ 

● Να διακζτει ανεξάρτθτο μθχανιςμό για τθν αυτόματθ εγγραφι και 
εκτφπωςθ πλθροφοριϊν εξετάςεων αςκενοφσ ςε CD/DVD 

● Να ςυμπεριλαμβάνονται οι απαιτοφμενεσ άδειεσ χριςθσ λειτουργικοφ 
ςυςτιματοσ και τθσ Εφαρμογισ αξιοποίθςισ του, χωρίσ χρονικοφσ 
περιοριςμοφσ κακϊσ να ςυμπεριλαμβάνονται τυχόν αναβακμίςεισ του 
λογιςμικοφ τθσ Εφαρμογισ . 

● Να φζρει πιςτοποίθςθ CE 

● Να φζρει Οδθγοφσ εγγραφισ CD/DVD τουλάχιςτον δφο (2), για 
γριγορθ παραγωγι με δυνατότθτα αυτόματθσ επιλογισ cd/dvd 
ανάλογα με τον όγκο τθσ προσ εγγραφι ιατρικισ πλθροφορίασ 

● Χωρθτικότθτα ειςόδου: 100 κζςεων τουλάχιςτον (με κενά CD/DVD) 
● Δυνατότθτα εκτφπωςθσ: αςπρόμαυρθ εκτφπωςθ 

● Στθν προςφερόμενθ υλοποίθςθ, αν τυχόν απαιτείται υποςτθρικτικόσ 
ειδικόσ ςτακμόσ εργαςίασ, να ςυμπεριλαμβάνεται και ο ΚΑΤΑΛΛΘΛΟΣ 
ςτακμόσ εργαςίασ με τα ανάλογα απαιτοφμενα τεχνικά 
χαρακτθριςτικά για τθν υλοποίθςι του, το λειτουργικό του ςφςτθμα με 
τθν άδεια χριςθσ του κακϊσ και με τθν απαιτοφμενθ οκόνθ 
επιςκόπθςθσ αν τυχόν απαιτείται και αυτι για τθν χριςθ του. 

● Να διακζτει κατάλλθλο λογιςμικό για τθ λιψθ των εξετάςεων μζςω 
του προτφπου DICOM 3.0 

● Ενςωμάτωςθ μαηί με το CD/DVD και κατάλλθλου λογιςμικοφ προβολισ 
(viewer) των εξετάςεων DICOM 

● Να υποςτθρίηει το παραγόμενο οπτικό μζςο, λειτουργία αυτόματθσ 
εκτζλεςθσ κατά τθν ειςαγωγι του ςε υπολογιςτι του Εξεταηόμενου 

● Το λογιςμικό κζαςθσ των εξετάςεων πρζπει να είναι ςυμβατό με τα 
ευρζωσ φάςματοσ λειτουργικά ςυςτιματα, αναφερκείτε ςτα 
υποςτθριηόμενα 

● Να μπορεί να ςυνδεκεί οποιαδιποτε διαγνωςτικι μονάδα που 
υποςτθρίηει Dicom 3.0, χωρίσ περιοριςμό ςτο πλικοσ των 
διαγνωςτικϊν μονάδων ι ςτακμϊν PACS που κα ςυνδεκοφν 

● Δυνατότθτα εγγραφισ πολλαπλϊν εξετάςεων για τον αςκενι 

● Να δοκεί το κείμενο ςυμμόρφωςθσ με το DICOM 3.0 
(dicomconformancestatement) 

● Να διακζτει ειδικό λογιςμικό διαμόρφωςθσ ετικζτασ 

● Να τυπϊνει λατινικοφσ και ελλθνικοφσ χαρακτιρεσ 

● Στθν ετικζτα να αναγράφεται κατ’ ελάχιςτο: ονοματεπϊνυμο 
αςκενοφσ, θμερομθνία εξζταςθσ, λογότυπο νοςοκομείου και είδοσ 
εξζταςθσ 

● Τα αναλϊςιμα υλικά να μθν είναι αποκλειςτικά και να μποροφν να 
βρεκοφν ςτθν ελεφκερθ αγορά 

Να υ     ● Να υποςτθρίηει θ εφαρμογι ΧΘΣΘΣ του, περιβάλλον εργαςίασ και 
ςτα Ελλθνικά 
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13. ΤΕΧΝΙΚΘ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ ΣΥΣΚΕΥΘΣ ΤΟΜΟΓΑΦΙΑΣ 64 ΤΟΜΩΝ  

ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ 
      
         ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

Ρλιρθ τεχνικι υποςτιριξθ με κάλυψθ ανταλλακτικϊν 
(ςυμπεριλαμβανομζνθσ και λυχνίασ) μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ δζκα 
(10)ετϊν. 

 
Ναι 

Δζςμευςθ τιμισ για κόςτοσ ςυντιρθςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ και 
λυχνίασ) μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ δζκα (10)ετϊν. 
 
 
 
14. ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ  

     

             Ναι-  

Να προςδιοριςκεί 

   ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ 
 
      ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να πραγματοποιιςει τθν πλιρθ εκπαίδευςθ 
του αντίςτοιχου προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (χριςτεσ) επί 
τθσ λειτουργίασ του ςυγκροτιματοσ και επί τθσ πλιρουσ 
εκμετάλλευςθσ των δυνατοτιτων του, ςφμφωνα με το αναλυτικό 
πρόγραμμα εκπαίδευςθσ που ζχει κατακζςει με τθν προςφορά του, 
για τουσ χριςτεσ του μθχανιματοσ (ιατροφσ - ακτινοφυςικοφσ - 
τεχνολόγουσ) τθσ ανακζτουςασ αρχισ.  

Θ εν λόγω εκπαίδευςθ κα ζχει διάρκεια τουλάχιςτον δεκαπζντε (15) 
θμερολογιακϊν θμερϊν, με ζναρξθ μετά τθν εγκατάςταςθ του 
ςυγκροτιματοσ από τον ανάδοχο και άνευ πρόςκετθσ αμοιβισ αυτοφ 
και κα ζχει ολοκλθρωκεί με τθν οριςτικι παραλαβι του 
ςυγκροτιματοσ. 

Ρζραν τοφτου, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται, άνευ πρόςκετθσ αμοιβισ, να 
επαναλάβει τισ ωσ άνω εκπαιδεφςεισ για το ίδιο διάςτθμα 
τουλάχιςτον, όταν και εάν αυτό ηθτθκεί τθν ανακζτουςα αρχι, μζςα 
ςτθ διάρκεια κάκε εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Ναι, να δοκοφν  

         ςτοιχεία 

15. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΣΥΣΚΕΥΘΣ ΤΟΜΟΓΑΦΙΑΣ 64 ΤΟΜΩΝ  
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ 

     
  ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
 ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

Θ εγκατάςταςθ του ςυςτιματοσ κα γίνει, ςε χϊρο τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ που κα υποδειχκεί απ' αυτιν, αφοφ θ ανακζτουςα αρχι λάβει 
μζριμνα για τθν αςφαλι διζλευςθ των μθχανθμάτων. 

 
 
     Ναι 

Θ αποξιλωςθ, του  υπάρχοντα αξονικοφ και θ μεταφορά ςε χϊρο που 
κα υποδειχκεί από τθν  ανακζτουςα αρχι , ανικει ςτισ υποχρεϊςεισ 
του αναδόχου όταν πρόκειται να αποςυρκεί προσ αχριςτευςθ. Για τθν 
περίπτωςθ μετεγκατάςταςθσ - επαναλειτουργίασ ςε άλλο χϊρο, θ 
δαπάνθ βαρφνει τθν ανακζτουςα αρχι. 

     

     Ναι 
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Αν θ λειτουργία τθσ προσ εγκατάςταςθ ςυςκευισ τομογραφίασ 
απαιτεί επιπλζον ςφςτθμα ψφξθσ του χϊρου από αυτό που τυχόν 
υπάρχει, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ για αςφαλι λειτουργία, αυτό 
αποτελεί υποχρζωςθ του αναδόχου (προμικεια και εγκατάςταςθ) και 
πρζπει να αναφερκεί ςαφϊσ ςτθν προςφορά του. 

     
 
    Ναι 
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ΡΑΑΤΘΜΑΙΙΙ 

     ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 
  

ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΘΣ ΤΟΜΟΓΑΦΙΑΣ 64 ΤΟΜΩΝ 
  

1. ΑΝΙΧΝΕΥΤΘΣ    

ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ   

Εξεταςτικό πεδίο (βαςικό), cm 50   

Συνολικό πλάτοσ ανιχνευτι, άξονασ η, mm > 38   

Εφροσ πάχουσ τομισ, mm 0,7 - 8   

Ελάχιςτο πάχοσ τομισ, mm 0,7   

Χρόνοσ περιςτροφισ sec, 360° > 4 Χρόνουσ   

Ελάχιςτοσ χρόνοσ περιςτροφισ, sec, 360° < 0,40   

Αρικμόσ ανεξάρτθτων ςειρϊν ανιχνευτϊν, άξονασ η. > 64   

2. ΑΡΟΔΟΣΘ    

ΔΙΑΚΙΤΙΚΘ ΙΚΑΝΟΤΘΤΑ ΥΨΘΛΘΣ ΑΝΤΙΘΕΣΘΣ    

ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ   

 Ιςοτροπικι διακριτικι ικανότθτα, mm <0,4   

 Μζγιςτι χωρικι διακριτικι ικανότθτα (MTF) ςτο 0%, lp/cm > 15 

  

 Μζγιςτι χωρικι διακριτικι ικανότθτα (MTF) ςτο 10%, lp/cm > 11 
  

 Μζγιςτι χωρικι διακριτικι ικανότθτα (MTF) ςτο 50%, lp/cm >7 

  

 Profile ευαιςκθςίασ δζςμθσ 

   

 FWHM για το ελάχιςτο πλάτοσ τομισ Να δοκοφν ςτοιχεία.   

 Διακριτικι ικανότθτα χαμθλισ αντίκεςθσ, mm ςε % για δόςθ < 4mm ςτα 0.3 % (3HU)   

 Θόρυβοσ, % 
Να αναφερκοφν οι ςυνκικεσ μζτρθςθσ και θ 

χορθγοφμενθ δόςθ 

  

3. GANTRY    

ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ   
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 Βάροσ, Kg Να δοκοφν ςτοιχεία   

 Κλίςθ Να δοκοφν ςτοιχεία   

 Διαςτάςεισ, cm Να δοκοφν ςτοιχεία   

 Διάμετροσ, cm > 70   

 Σφςτθμα επικζντρωςθσ laser   

 Χειριςμόσ κινιςεων Να διακζτει αμφίπλευρα χειριςτιρια   

4. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΘ ΛΥΧΝΙΑ    

ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ   

 Θερμοχωρθτικότθτα ανόδου, MHU (ονομαςτικι ι ιςοδφναμθ 
εφόςον αφορά λυχνία άλλθσ τεχνολογίασ. Να κατατεκεί ςχετικι 
βιβλιογραφία). > 7 

  

 Θερμοαπαγωγι ανόδου, kHU/min πραγματικι χωρίσ τθν 
υποςτιριξθ λογιςμικοφ ι άλλθσ τεχνολογίασ. >800 

  

 Εςτιακό μζγεκοσ, mm Να δοκοφν ςτοιχεία   

 Μζγιςτο mA για το μικρότερο εςτιακό μζγεκοσ >200   

 Μζγιςτοσ χρόνοσ ςυνεχοφσ ζκκεςθσ ςτα 120 kV & 200 mA, sec >100 
  

5. ΓΕΝΝΘΤΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ    

ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ   

Απόδοςθ γεννιτριασ, kW πραγματικι χωρίσ τθν υποςτιριξθ 
λογιςμικοφ ι άλλθσ τεχνολογίασ. >70 

  

Εφροσ τιμϊν υψθλισ τάςθσ, kV 90-130   

Μζγιςτο ρεφμα λυχνίασ, mA >500   

6. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ    

ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ   

Κίνθςθ κακ' φψοσ, cm 60-80   

Κίνθςθ κατά μικοσ cm > 160   

Διάςτθμα ςάρωςθσ 
Να δοκοφν το μζγιςτο μικοσ ςάρωςθσ και οι 

ςυνκικεσ με τισ οποίεσ επιτυγχάνεται 

  

Μζγιςτο επιτρεπτό φορτίο, kg >200   

Χειριςμόσ κινιςεων Gantry & operator console   
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Εξαρτιματα τοποκζτθςθσ, ακινθτοποίθςθσ, ςτιριξθσ αςκενι    

* Στθρίγματα κεφαλισ για ςάρωςθ ςε φπτια & πρθνι κζςθ Ναι, να δοκοφν ςτοιχεία   

* Ακτινοπερατό εξάρτθμα προζκταςθσ τθσ εξ. τράπεηασ, κ.ά    

7. ΔΟΣΘ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΘΣΘΣ    

ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ 
ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

  

Τεχνικι διαμόρφωςθσ δόςθσ 
Ναι, να δοκοφν ςτοιχεία 

  

Ρλζον ςφγχρονεσ ολοκλθρωμζνεσ τεχνικζσ, προγράμματα και 

Επαναλθπτικοί Αλγόρικμοι αναςφνκεςθσ για μείωςθσ τθσ δόςθσ ςε 

επίπεδο raw data. Να αναφερκεί το ποςοςτό μείωςθσ τθσ δόςθσ. 
Nα διακζτει ςτθ βαςικι ςφνκεςθ. Να δοκοφν 

ςτοιχεία. 

  

Ζλεγχοσ δόςθσ για παιδιατρικζσ εφαρμογζσ 
Ναι, να δοκοφν ςτοιχεία 

  

Δείκτεσ δοςιμετρίασ CTDI για ςϊμα & κεφάλι 
Ναι, να δοκοφν ςτοιχεία 

  

Συγχρονιςμόσ με ΘΚΓ ςε prospective mode 
Ναι, να δοκοφν ςτοιχεία 

  

Συγχρονιςμόσ με ΘΚΓ ςε retrospective mode 
Ναι, να δοκοφν ςτοιχεία 

  

Διόρκωςθ για αρρυκμία 
Ναι, να δοκοφν ςτοιχεία 

  

8. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΘΨΘΣ ΕΙΚΟΝΩΝ 
 

  

ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ 
ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

  

Στατικι ψθφιακι ακτινογραφία (topogram) 
Ναι 

  

Ελικοειδισ ςάρωςθ (helical/spiral) - ογκομετρικι ςάρωςθ 
Ναι 

  

- Χρόνοσ ςυνεχοφσ ςάρωςθσ, sec 
>100 

  

- Αρικμόσ πραγματικϊν ταυτόχρονων τομϊν 
>64 

  

Απλι ςυμβατικι ςάρωςθ (axial) 
Ναι 

  

- Αρικμόσ πραγματικϊν ταυτόχρονων τομϊν 
>64 

  

- Δυναμικι ςάρωςθ 
Ναι 

  

9. ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΘ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΨΘΦΙΑΚΘΣ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ 

ΕΙΚΟΝΑΣ & ΔΙΑΓΝΩΣΘΣ 
 

  

ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ 
ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

  

Κεντρικι μονάδα επεξεργαςίασ 
Να δοκοφν ςτοιχεία και να ςυνοδεφεται από UPS 
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Εξεταςτικό πεδίο αναςφνκεςθσ, cm 
20-50 

  

Μιτρεσ αναςφνκεςθσ εικόνασ 
512x512 

  

Μζγιςτοσ ρυκμόσ αναςφνκεςθσ εικόνασ (512Χ512), εικόνεσ /sec 
>15 

  

Μερικι αναςφνκεςθ εικόνασ ςε πραγματικό χρόνο 
Ναι, να δοκοφν ςτοιχεία 

  

Online χωρθτικότθτα κονςόλασ ςε εικόνεσ 
>300.000 

  

Μζςο αποκικευςθσ ψθφιακϊν εικόνων 
CD/DVD 

  

Λογιςμικό επεξεργαςίασ ψθφιακισ εικόνασ 
Ναι, να δοκοφν ςτοιχεία 

  

Λογιςμικό διαχείριςθσ εικόνων 
Ναι, να δοκοφν ςτοιχεία 

  

Δυνατότθτα εγγραφισ ψθφιακϊν εικόνων ςε CD/DVD Ναι, να δοκοφν ςτοιχεία   

10. ΚΛΙΝΙΚΑ ΡΑΚΕΤΑ-ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ    

ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ   

Λιψθσ Ναι, να δοκοφν ςτοιχεία   

Διόρκωςθσ ψευδενδείξεων (artifacts), Ειδικό πρόγραμμα μείωςθσ 
artifacts μεταλλικϊν προκεμάτων Ναι, να δοκοφν ςτοιχεία 

  

Μείωςθσ κορφβου εικόνων Ναι, να δοκοφν ςτοιχεία   

Real time πολυεπίπεδθσ αναςφνκεςθσ εικόνων (MPR) Ναι, να δοκοφν ςτοιχεία   

Τριςδιάςτατθσ απεικόνιςθσ Ναι, να δοκοφν ςτοιχεία   

Αγγειογραφίασ MIP και mIP με αυτόματθ αφαίρεςθ οςτικϊν δομϊν Ναι, να δοκοφν ςτοιχεία   

Μετριςεων όγκου διαφόρων οργάνων Ναι, να δοκοφν ςτοιχεία   

Εικονικισ ενδοςκόπθςθσ - Εικονικι κολονοςκόπθςθ με 
εξειδικευμζνα προγράμματα Ναι, να δοκοφν ςτοιχεία 

  

Ανάλυςθσ αιμάτωςθσ εγκεφάλου (Cerebral perfusion). Ναι, να δοκοφν ςτοιχεία   

Ρλιρεσ καρδιολογικό πακζτο για ανακαταςκευι και απεικόνιςθ 
ςτεφανιαίων αγγείων με τεχνικζσ ςάρωςθσ prospective και 
retrospective gating. Χρονικι διακριτικι ικανότθτα <83 msec Ναι, να δοκοφν ςτοιχεία 

  

Μελζτθ καρδιακισ λειτουργίασ με υπολογιςμό ςθμαντικϊν 
καρδιολογικϊν παραμζτρων  

  

Εκτίμθςθσ του ποςοςτοφ αςβζςτωςθσ των αγγείων( Calcium 
Scoring). Ναι, να δοκοφν ςτοιχεία 

  

11. ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΘΤΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ    

ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ   
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Σφςτθμα επικοινωνίασ DICOM, υπθρεςίεσ 
Ρλιρεσ DICOM 3.0 χωρίσ κόςτοσ ενεργοποίθςθσ για 

εξαγωγι δεδομζνων. 
  

12. ΟΜΟΙΩΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ    

ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ   

Να ςυνοδεφεται από ομοίωμα ποιοτικοφ ελζγχου για όλεσ τισ 
παραμζτρουσ που απαιτοφνται από τθ νομοκεςία και εγκυκλίουσ 
(MTF, πάχοσ τομισ, Διακριτικι ικανότθτα, κόρυβοσ εικόνασ, χωρικι 
ομοιογζνεια, CT numbers) ΝΑΙ 

  

13. ΡΑΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ    

ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ   

Εγχυτισ 

1.Να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, τροχιλατοσ, 

κατάλλθλοσ για τθν ζγχυςθ ςκιαγραφικοφ και οροφ ςε 

όλεσ τισ εξετάςεισ αξονικισ τομογραφίασ ςε αξονικό 

τομογράφο 64 τομϊν και άνω. κατάλλθλοσ για τθν 
ζγχυςθ ςκιαγραφικοφ και οροφ ςε όλεσ τισ εξετάςεισ 

αξονικισ τομογραφίασ ςε αξονικό τομογράφο 64 

τομϊν και άνω. 

  

2. Να διακζτει ανεξάρτθτεσ κεφαλζσ οι οποίεσ να 

δζχονται φιάλεσ ι ςφριγγεσ ςκιαγραφικοφ υλικοφ και 

φυςιολογικοφ οροφ. 

  

3. Να διακζτει οκόνθ αφισ για τον ζλεγχο και τον 
προγραμματιςμό των εγχφςεων από τθν αίκουςα 
ελζγχου. 

  

4. Να δζχεται αναλϊςιμο κιτ ςυριγγϊν ι ςετ ζγχυςθσ 

ςε πολλαπλοφσ αςκενείσ και ςυςτιματοσ πλιρωςθσ 

αυτϊν, πολλαπλϊν χριςεων, εγκεκριμζνο για ςυνεχι 

χριςθ τουλάχιςτον 8 ωρϊν. Να δζχεται αναλϊςιμα 
διαφόρων προμθκευτϊν εγκεκριμζνα από τον 

καταςκευαςτι. 

  

5. Να διακζτει λειτουργία ταυτόχρονθσ ζγχυςθσ 
ςκιαγραφικοφ και οροφ ςε ποςοςτιαία αναλογία. 

  

6. Επιπλζον χαρακτθριςτικά να περιγραφοφν. 
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Σφςτθμα διαχείριςθσ και επεξεργαςίασ εικόνων από 
απόςταςθ  

 

 

Θ διαδικαςία να γίνεται μζςω δικτφου ι ADSL 
γραμμισ μζςω προςτατευμζνου δικτφου, ςε 
αρχιτεκτονικι κεντρικοφ ανεξάρτθτου server με 
περιφερειακοφσ clients. Να διακζτει λογιςμικό για 
εγκατάςταςθ ςε υπολογιςτι κάκε χριςτθ και μζςω 
επικοινωνίασ με τθν βάςθ δεδομζνων του server. 
 Να μποροφν να ςυνδεκοφν ταυτόχρονα τουλάχιςτον 
5 χριςτεσ με αντίςτοιχεσ άδειεσ χριςθσ (licenses) και 
ταυτόχρονθ πλιρθ πρόςβαςθ για όλα τα διατικζμενα 
προγράμματα επεξεργαςίασ για όλουσ τουσ χριςτεσ.  
Να περιγράφει αναλυτικά και να διακζτει  
τα ακόλουκα προγράμματα επεξεργαςίασ: 

  

-Τριςδιάςτατθσ απεικόνιςθσ Αγγειογραφίασ ΜΙ και 

 mIP, με δυνατότθτα ποςοτικϊν μετριςεων ςτα 
αγγεία  

κα αυτόματθ αφαίρεςθ οςτικϊν δομϊν. 

  

-Τριςδιάςτατθ απεικόνιςθ με αλγόρικμο  
shaded surface και volume rendering 

  

- Ρολυεπίπεδθσ αναςφνκεςθσ εικόνων (MPR)   

- Μετριςεων όγκου διαφόρων οργάνων   

-Λογιςμικό μελζτθσ πνευμονικοφ παρεγχφματοσ   

- Εικονικισ ενδοςκόπθςθσ   

-Εικονικισ κολονοςκόπθςθσ με εξειδικευμζνα 

προγράμματα 

  

- Ανάλυςθσ αιμάτωςθσ εγκεφάλου (Cerebral 
perfusion). 

  

- Καρδιολογικό λογιςμικό για ανακαταςκευι και 

απεικόνιςθ ςτεφανιαίων αγγείων, με μελζτθ 

καρδιακισ λειτουργίασ και υπολογιςμό ςθμαντικϊν 
καρδιολογικϊν παραμζτρων, όπωσ κλάςμα 

εξωκιςεωσ, λειτουργίασ αριςτερισ και δεξιάσ κοιλίασ 

κλπ 

  

- Εκτίμθςθσ τ      - Εκτίμθςθσ του ποςοςτοφ αςβζςτωςθσ των αγγείων) 

 Calcium Scoring) 
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Σφςτθμα εγγραφισ εξετάςεων ςε CD/DVD 

• Τεχνολογίασ Θερμικισ εκτφπωςθσ (thermal) ι inkjet 
ΥΨΘΛΘΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΘΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΡΙΣΤΙΑΣ 

  

• Να διακζτει ανεξάρτθτο μθχανιςμό για τθν 

αυτόματθ εγγραφι και εκτφπωςθ πλθροφοριϊν 

εξετάςεων αςκενοφσ ςε CD/DVD 

  

• Να ςυμπεριλαμβάνονται οι απαιτοφμενεσ άδειεσ 

χριςθσ λειτουργικοφ ςυςτιματοσ και τθσ Εφαρμογισ 

αξιοποίθςισ του, χωρίσ χρονικοφσ περιοριςμοφσ 

κακϊσ να ςυμπεριλαμβάνονται τυχόν αναβακμίςεισ 

του λογιςμικοφ τθσ Εφαρμογισ. 

  

• Να φζρει πιςτοποίθςθ CE   

• Να φζρει Οδθγοφσ εγγραφισ CD/DVD τουλάχιςτον 
δφο (2), για γριγορθ παραγωγι με δυνατότθτα 
αυτόματθσ επιλογισ cd/dvd ανάλογα με τον όγκο τθσ 
προσ εγγραφι ιατρικισ πλθροφορίασ 

  

• Χωρθτικότθτα ειςόδου: 100 κζςεων τουλάχιςτον (με 

κενά CD/DVD) 

  

• Δυνατότθτα εκτφπωςθσ: αςπρόμαυρθ εκτφπωςθ 

  

• Στθν προςφερόμενθ υλοποίθςθ, αν τυχόν απαιτείται 
υποςτθρικτικόσ ειδικόσ ςτακμόσ εργαςίασ, να 
ςυμπεριλαμβάνεται και ο ΚΑΤΑΛΛΘΛΟΣ ςτακμόσ 
εργαςίασ με τα ανάλογα απαιτοφμενα τεχνικά 
χαρακτθριςτικά για τθν υλοποίθςι του, το 
λειτουργικό του ςφςτθμα με τθν άδεια χριςθσ του 
κακϊσ και με τθν απαιτοφμενθ οκόνθ επιςκόπθςθσ αν 
τυχόν απαιτείται και αυτι για τθν χριςθ του. 

  

• Να διακζτει κατάλλθλο λογιςμικό για τθ λιψθ των 

εξετάςεων μζςω του προτφπου DICOM 3.0 

  

• Ενςωμάτωςθ μαηί με το CD/DVD και κατάλλθλου 

λογιςμικοφ προβολισ (viewer) των εξετάςεων DICOM 
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• Να υποςτθρίηει το παραγόμενο οπτικό μζςο, 
λειτουργία αυτόματθσ εκτζλεςθσ κατά τθν ειςαγωγι 
του ςε υπολογιςτι του Εξεταηόμενου 

  

• Το λογιςμικό κζαςθσ των εξετάςεων πρζπει να είναι 

ςυμβατό με τα ευρζωσ φάςματοσ λειτουργικά 

ςυςτιματα, αναφερκείτε ςτα υποςτθριηόμενα 

  

• Να μπορεί να ςυνδεκεί οποιαδιποτε διαγνωςτικι 
μονάδα που υποςτθρίηει Dicom 3.0, χωρίσ περιοριςμό 
ςτο πλικοσ των διαγνωςτικϊν μονάδων ι ςτακμϊν 
PACS που κα ςυνδεκοφν 

  

• Δυνατότθτα εγγραφισ πολλαπλϊν εξετάςεων για 

τον αςκενι 

  

• Να δοκεί το κείμενο ςυμμόρφωςθσ με το DICOM 3.0 
(dicom conformance statement) 

  

• Να διακζτει ειδικό λογιςμικό διαμόρφωςθσ ετικζτασ   

• Να τυπϊνει λατινικοφσ και ελλθνικοφσ χαρακτιρεσ   

• Στθν ετικζτα να αναγράφεται κατ' ελάχιςτο: 

ονοματεπϊνυμο αςκενοφσ, θμερομθνία εξζταςθσ, 

λογότυπο νοςοκομείου και είδοσ εξζταςθσ 

  

• Τα αναλϊςιμα υλικά να μθν είναι αποκλειςτικά και 
να μποροφν να βρεκοφν ςτθν ελεφκερθ αγορά 

  

• Να υποςτθρίηει θ εφαρμογι ΧΘΣΘΣ του, 
περιβάλλον εργαςίασ και ςτα Ελλθνικά 

  

14. ΤΕΧΝΙΚΘ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ ΣΥΣΚΕΥΘΣ ΤΟΜΟΓΑΦΙΑΣ 64 ΤΟΜΩΝ  
  

  

      ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ 

ΑΡΑΙΤΘΣΘ   

Ρλιρθ τεχνικι υποςτιριξθ με κάλυψθ ανταλλακτικϊν 
(ςυμπεριλαμβανομζνθσ και λυχνίασ) μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ 
δζκα (10)ετϊν. 

Ναι 

  

Δζςμευςθ τιμισ για κόςτοσ ςυντιρθςθσ 
(ςυμπεριλαμβανομζνθσ και λυχνίασ) μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ 
δζκα (10)ετϊν. 
 
 

Ναι - Να προςδιοριςκεί 
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15. ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ ΣΥΣΚΕΥΘΣ ΤΟΜΟΓΑΦΙΑΣ 64 ΤΟΜΩΝ  
 

 

  

ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ 
ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να πραγματοποιιςει τθν πλιρθ 
εκπαίδευςθ του αντίςτοιχου προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
(χριςτεσ) επί τθσ λειτουργίασ του ςυγκροτιματοσ και επί τθσ 
πλιρουσ εκμετάλλευςθσ των δυνατοτιτων του, ςφμφωνα με το 
αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ που ζχει κατακζςει με τθν 
προςφορά του, για τουσ χριςτεσ του μθχανιματοσ (ιατροφσ -    
ακτινοφυςικοφσ - τεχνολόγουσ) τθσ ανακζτουςασ αρχισ.  
  Θ εν λόγω εκπαίδευςθ κα ζχει διάρκεια τουλάχιςτον δεκαπζντε 
(15) θμερολογιακϊν θμερϊν, με ζναρξθ μετά τθν εγκατάςταςθ του 
ςυγκροτιματοσ από τον ανάδοχο και άνευ πρόςκετθσ αμοιβισ 
αυτοφ και κα ζχει ολοκλθρωκεί με τθν οριςτικι παραλαβι του 
ςυγκροτιματοσ. Ρζραν τοφτου, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται, άνευ 
πρόςκετθσ αμοιβισ, να επαναλάβει τισ ωσ άνω εκπαιδεφςεισ για το 
ίδιο διάςτθμα τουλάχιςτον, όταν και εάν αυτό ηθτθκεί τθν 
ανακζτουςα αρχι, μζςα ςτθ διάρκεια εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ. 

Ναι, να δοκοφν ςτοιχεία 

  

16. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΣΥΣΚΕΥΘΣ ΤΟΜΟΓΑΦΙΑΣ 64 ΤΟΜΩΝ 
 

  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

  

Θ εγκατάςταςθ του ςυςτιματοσ κα γίνει, ςε χϊρο τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ που κα υποδειχκεί απ' αυτιν, αφοφ θ ανακζτουςα αρχι 

λάβει μζριμνα για τθν αςφαλι διζλευςθ των μθχανθμάτων. 

Ναι 
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Θ αποξιλωςθ, που τυχόν απαιτθκεί για υπάρχοντα αξονικό και θ 

μεταφορά ςε χϊρο που κα υποδειχκεί από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ, 

ανικει ςτισ υποχρεϊςεισ του αναδόχου όταν πρόκειται να 
αποςυρκεί προσ αχριςτευςθ. Για τθν περίπτωςθ μετεγκατάςταςθσ 

- επαναλειτουργίασ ςε άλλο χϊρο, θ δαπάνθ βαρφνει τθν 

ανακζτουςα αρχι. 

Ναι 

  

Στισ υποχρεϊςεισ του αναδόχου ανικει και θ προμικεια και 

εγκατάςταςθ του θλεκτρικοφ πίνακα τροφοδοςίασ του ςυςτιματοσ 

(ιςχφοσ και αυτοματιςμϊν). (Το καλϊδιο παροχισ ιςχφοσ ανικει 

ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ). 

Ναι 

  

Αν θ λειτουργία τθσ προσ εγκατάςταςθ ςυςκευισ τομογραφίασ 
απαιτεί επιπλζον ςφςτθμα ψφξθσ του χϊρου από αυτό που τυχόν 
υπάρχει, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ για αςφαλι λειτουργία, αυτό 
αποτελεί υποχρζωςθ του αναδόχου (προμικεια και εγκατάςταςθ) 
και πρζπει να αναφερκεί ςαφϊσ ςτθν προςφορά του. 

Ναι 

  

Ο ανάδοχοσ πρζπει να δθλϊςει τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ του χϊρου 

που απαιτείται για τθν εγκατάςταςθ (π.χ. m2 και άλλα βοθκθτικά 

ςτοιχεία), ϊςτε να εναρμονίηεται ςτο υπάρχοντα χϊρο του 

Νοςοκομείου. 

Ναι 
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ΡΑΑΤΘΜΑ  IV 
 

Α. ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ  
Οι προςφορζσ κα παραδοκοφν και ςε  θλεκτρονικι μορφι (cd-dvd ι usb stick) ςτουσ αντίςτοιχουσ 
φακζλουσ με τισ ζντυπεσ προςφορζσ, διαφορετικά κα απορρίπτονται Στθν προςφορά να αναφζρεται 
με ςαφινεια αν ςτθν προςφερόμενθ τιμι περιλαμβάνονται τμιματα, τα οποία ςτα prospectus 
χαρακτθρίηονται ωσ option. 
ΑϋΕγγυθμζνθ λειτουργία προμικειασ 
Να δοκεί εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ τουλάχιςτον δφο (2) ετϊν από τθν οριςτικι 
παραλαβι του ςυγκροτιματοσ, με πλιρθ κάλυψθ ανταλλακτικϊν (ςυμπεριλαμβανομζνου 
απεριόριςτου αρικμοφ απαιτοφμενων ακτινολογικϊν λυχνιϊν) service  kit- κλπ, χωρίσ καμία οικονομικι 
επιβάρυνςθ για το νοςοκομείο, με εξαίρεςθ των αναλωςίμων λειτουργίασ /χριςθσ τα οποία είναι τα 
μζςα αποκικευςθσ (cd, dvd, usb stick), φιλµ, χαρτί, μελάνια, θλεκτρόδια, ςκιαγραφικά, ςφριγγεσ 
εγχυτϊν (πλιν των αρχικϊν για επίδειξθ λειτουργίασ) και τα οποία να υπάρχουν διακζςιμα ςτθν 
Ελλθνικι αγορά και να μθν είναι αποκλειςτικισ προμικειασ. 
Ειδικά για τθν περίπτωςθ που ο προμθκευτισ κρίνει ότι απαιτείται ςφςτθμα αδιάλειπτθσ λειτουργίασ 
(UPS) ι και επιπλζον ςφςτθμα διαμόρφωςθσ ςυνκθκϊν κλιματιςμοφ χϊρων, υποχρεοφται να 
παραχωριςει και τοποκετιςει αυτά με δικά του ζξοδα ςτθν απαιτοφμενθ κζςθ, κατόπιν ςυνεννόθςθσ 
βζβαια με το νοςοκομείο.  
Διευκρινίηεται ότι θ εγγφθςθ του ςυςτιματοσ περιλαμβάνει όλα τα μζρθ του προςφερόμενου 
εξοπλιςμοφ (και τον παρελκόμενο εξοπλιςμό όπωσ κονςόλα χειριςμοφ,  ανεξάρτθτοσ κεντρικόσ Server, 
Θ/Υ client, οκόνεσ, εγχυτισ, UPS κλπ hardware & software, κλπ), τα οποία κα καλφπτονται πλιρωσ 
επίςθσ ςτθν ανωτζρω εγγφθςθ, χωρίσ παρζκκλιςθ των προαναφερόμενων αναλωςίμων. 
Ο χρόνοσ τθσ εγγφθςθσ κα αρχίηει από τθν οριςτικι παραλαβι του ςυγκροτιματοσ πλιρωσ 
ςυναρμολογθμζνου, εγκατεςτθμζνου και ςε κατάςταςθ πλιρουσ λειτουργίασ και εφόςον ζχει 
ολοκλθρωκεί θ απαιτοφμενθ από τθν διακιρυξθ εκπαίδευςθ Χρθςτϊν. Οριςτικι παραλαβι του 
ςυγκροτιματοσ κεωρείται θ θμερομθνία κατάκεςθσ, από τθν επιτροπι παραλαβισ προσ τθν υπθρεςία, 
του ςχετικοφ πρωτοκόλλου.  
 Στθν εγγφθςθ περιλαμβάνεται θ υποχρζωςθ του αναδόχου και για προλθπτικό ζλεγχο ςυντιρθςθσ, 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Καταςκευαςτικοφ Οίκου, ϊςτε το ςυγκρότθμα να είναι πάντα ςε 
κατάςταςθ ετοιμότθτασ. Κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ δεν κα ευκφνεται για καμία 
βλάβθ του όλου ςυγκροτιματοσ, προερχόμενθ από τθ ςυνικθ και ορκι χριςθ του και δεν κα 
επιβαρφνεται με κανζνα ποςό για τα εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά, κλπ., εκτόσ των αναλωςίμων που 
αναφζρεται με ςαφινεια ανωτζρω ότι εξαιροφνται. 
 

Β. ΤΝΣΗΡΗΗ  
Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθ πλιρθ ςυντιρθςθ και επιςκευι του ςυγκροτιματοσ και των 
αναφερόμενων μερϊν και εξαρτθμάτων του ςυμπεριλαμβανομζνου του παρελκόμενου εξοπλιςμοφ 
κακ' όλθν τθν διάρκεια τθσ  Σφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα ειδικά εγχειρίδια και προδιαγραφζσ του 
καταςκευαςτι Οίκου. Ρροσ τοφτο ο  ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει ςτθν Ελλάδα μόνιμα 
κατάλλθλα εκπαιδευμζνο προςωπικό, με πιςτοποιθτικό εκπαίδευςθσ και εξουςιοδότθςθσ αυτοφ 
από τον καταςκευαςτι ι τον εξουςιοδοτθμζνο αντιπρόςωπο του ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ όπωσ αυτοί 
ορίηονται ςτθν Οδθγία 93/42/EEC, για τθν ςυντιρθςθ του ςυγκεκριμζνου μθχανιματοσ. Σε περίπτωςθ 
αλλαγϊν που ζχουν επζλκει ςτο εν λόγω προςωπικό (αλλαγζσ προςϊπων, επιπλζον εκπαιδεφςεισ, νζα 
πιςτοποιθτικά από τον καταςκευαςτι ι τον εξουςιοδοτθμζνο αντιπρόςωπο του ςτθν Ευρωπαϊκι 
Ζνωςθ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν Οδθγία 93/42/EEC, κλπ) ςε ςχζςθ με τα ςτοιχεία που ο Ανάδοχοσ 
είχε κατακζςει με τθν προςφορά τθσ για τθν ανάλθψθ τθσ προμικειασ, είναι απαραίτθτο να 
υποβλθκοφν αυτά ςτθν ανακζτουςα αρχι προ τθσ υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ.  

 

Στθν πλιρθ ςυντιρθςθ- επιςκευι του ςυγκροτιματοσ και παρελκόμενου εξοπλιςμοφ 
περιλαμβάνονται : 

α) Θ ςυντιρθςθ του ςυγκροτιματοσ όπωσ αυτι προκφπτει από τα εγχειρίδια του 
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καταςκευαςτικοφ οίκου του προςφερόμενου μοντζλου και τον προλθπτικό ζλεγχο, ϊςτε το 
ςυγκρότθμα να είναι πάντα ςε κατάςταςθ ετοιμότθτασ. 
β) Θ αποκατάςταςθ απεριόριςτου αρικμοφ  βλαβϊν ςυμπεριλαμβανομζνων και των  
ανταλλακτικϊν (εξαιρουμζνων μόνον των αναλϊςιμων υλικϊν τα οποία είναι: 
 μζςα αποκικευςθσ (dvd, cd, usb, stick), φιλμ, χαρτί, θλεκτρόδια  ςκιαγραφικά, ςφριγγεσ 
εγχυτϊν, ιμάντεσ πρόςδεςθσ, μαξιλάρια και κάλυμμα προςταςίασ επιφάνειασ κατάκλιςθσ του 
αςκενοφσ, των οποίων των οποίων θ προμικεια βαρφνει τθν Ανακζτουςα Αρχι. 
Κατά τθ διάρκεια τθσ εκτελεςτικισ  ςφμβαςθσ θ Ανακζτουςα Αρχι  δεν κα ευκφνεται για καμία βλάβθ 
του όλου ςυγκροτιματοσ, προερχόμενθ από τθ ςυνικθ και ορκι χριςθ του και δεν κα επιβαρφνεται 
με κανζνα ποςό για τα εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά, κλπ., εκτόσ των αναλωςίμων που αναφζρεται με 
ςαφινεια ανωτζρω ότι εξαιροφνται. 
 Θ ςυντιρθςθ κα  περιλαμβάνει τθν πλιρθ τεχνικι κάλυψθ για όλα τα μζρθ του προςφερόμενου (και 
ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ) εξοπλιςμοφ, ςυμπεριλαμβανομζνου και του 
παρελκόμενου εξοπλιςμοφ, όπωσ κονςόλα χειριςμοφ,  ανεξάρτθτοσ κεντρικόσ Server, Θ/Υ client, 
οκόνεσ, εγχυτισ, UPS κλπ hardware & software, κλπ), τα οποία κα καλφπτονται πλιρωσ , χωρίσ 
παρζκκλιςθ των προαναφερόμενων αναλωςίμων. 
γ) Τθν αντικατάςταςθ απεριόριςτου αρικμοφ ακτινολογικϊν λυχνιϊν, ανιχνευτϊν κλπ και ανεξαρτιτωσ 
αρικμοφ εξετάςεων κατά τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. 
δ) Τθ λιψθ κάκε προλθπτικοφ μζτρου για τθν αποφυγι τυχόν ανωμαλιϊν ι ηθμιϊν. 
ε) Τυχόν επικαιροποιιςεισ του καταςκευαςτικοφ Οίκου ςε υπάρχοντα προγράμματα (software, 
hardware κλπ.). 
Θ ςυντιρθςθ και επιςκευι κα γίνεται με τα απαιτοφμενα ειδικά εργαλεία και όργανα μετριςεωσ και 
ελζγχου από ειδικά εκπαιδευμζνο προςωπικό του Αναδόχου 

      , ςφμφωνα με τισ διεκνϊσ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ του καταςκευαςτικοφ Οίκου του ςυγκροτιματοσ. 
Κατά τθ ςυντιρθςθ ι επιςκευι  κα προβαίνει κατά τθν άποψι τθσ, ςε κάκε απαιτοφμενθ τεχνικι 
μετατροπι για τθν αρτιότερθ και αςφαλι λειτουργία και απόδοςθ του ςυγκροτιματοσ, εφ’ όςον τοφτο 
επιτρζπεται ι προβλζπεται από τον καταςκευαςτικό Οίκο. Οι μετατροπζσ αυτζσ δεν κα ζχουν 
επίπτωςθ ςτθν παρεχομζνθ ποιότθτα και ταχφτθτα των εκτελουμζνων εξετάςεων, όπωσ αυτζσ 
προςδιορίηονται ςτθ ςφμβαςθ τθσ αγοράσ του ςυγκροτιματοσ. Αντίκετα αποςκοποφν ςτθ βελτίωςθ 
των λειτουργικϊν χαρακτθριςτικϊν. 
Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ενθμερϊνει τθν ανακζτουςα αρχι  ςχετικά με τισ βελτιϊςεισ του 
ςυγκροτιματοσ που ςυνιςτά ο καταςκευαςτικόσ οίκοσ. 

      Κακ' όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ εκτελεςτικισ  ςφμβαςθσ κα τθρείται θμερολόγιο λειτουργίασ-βλαβϊν 
και ςυντιρθςθσ του ςυγκροτιματοσ, με ευκφνθ του τμιματοσ εγκατάςταςθσ του ςυγκροτιματοσ. Το 
θμερολόγιο αυτό κα υπογράφεται από τον εκπρόςωπο τθσ ανακζτουςασ αρχισ  (ο οποίοσ κα είναι ο 
αρμόδιοσ ιατρόσ του Τμιματοσ, ι ο ακτινοφυςικόσ, ι τεχνολόγοσ ακτινολόγοσ, ι ο τεχνικόσ του 
τμιματοσ Βιοϊατρικισ τεχνολογίασ)  και τον υπεφκυνο τεχνικό Του αναδόχου. Στο θμερολόγιο κα 
αναγράφονται όλεσ οι βλάβεσ και τα αίτιά τουσ, οι ενζργειεσ αποκατάςταςισ τουσ από τθν πλευρά του 
Αναδόχου  κακϊσ και ο χρόνοσ ακινθτοποίθςθσ του μθχανιματοσ. 

        Ο Ανάδοχοσ  οφείλει να λαμβάνει όλα τα επιβαλλόμενα μζτρα αςφαλείασ και να εξαςφαλίηει το 
προςωπικό των ςυνεργείων τθσ για κάκε περίπτωςθ ατυχιματοσ, που τυχόν ςυμβεί κατά τθν διάρκεια 
εκτζλεςθσ εργαςιϊν , επί του μθχανιματοσ. 

 

Ο  ανάδοχοσ υποχρεϊνεται, εφόςον το επικυμεί θ Ανακζτουςα Αρχι, να αναλάβει τθ ςυντιρθςθ και 
τθν επιςκευι του όλου ςυγκροτιματοσ (περιλαμβανομζνου του παρελκόμενου εξοπλιςμοφ) με τουσ 
ίδιουσ όρουσ που ιςχφουν για το χρονικό διάςτθμα τθσ εγγφθςθσ, μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ δζκα (10) ετϊν 
τουλάχιςτον από τθν οριςτικι παραλαβι αυτοφ ςε κατάςταςθ λειτουργίασ, ζναντι ιδιαίτερθσ ετιςιασ 
αμοιβισ, τθν οποία κα ζχει κακορίςει οπωςδιποτε ςτθν αρχικι οικονομικι του προςφορά και με τθν 
ςφμφωνθ ζγγραφθ διλωςθ-εγγφθςθ του καταςκευαςτι ι του εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου του 
ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν Οδθγία 93/42/EEC, θ οποία κα κατατεκεί μετά τθσ 
προςφοράσ και κα αναφζρεται ςτθν αντίςτοιχθ Διακιρυξθ, ωσ και ςτο υφιςτάμενο τεχνικό δυναμικό 
ςτθν χϊρα μασ για service κλπ, με βάςθ το ςυνθμμζνο ςχζδιο ςφμβαςθσ πλιρουσ ςυντιρθςθσ-
επιςκευισ, του προμθκευόμενου εξοπλιςμοφ.  
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Το εν λόγω κόςτοσ που δεςμεφει με ρθτι διλωςι του τον ανάδοχο, ςε μελλοντικι ςφναψθ ςυμβάςεων 
και μζχρι τθν ςυμπλιρωςθ δεκαετοφσ λειτουργίασ, δεν επιδζχεται άλλθ αναπροςαρμογι πλθν τθσ 
τιμαρικμικισ (δθλαδι του μζςου ετιςιου δείκτθ τιμϊν καταναλωτι που δίνει θ ΕΛΣΤΑΤ). 
 Σε περίπτωςθ αφαίρεςθσ τθσ εξουςιοδότθςθσ του καταςκευαςτικοφ οίκου ι του εξουςιοδοτθμζνου 
αντιπροςϊπου του ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν Οδθγία 93/42/EEC, προσ τον 
ανάδοχο, για παροχι ανταλλακτικϊν - ςυντθριςεων - τεχνικισ υποςτιριξθσ - εγγυιςεων κλπ. και εντόσ 
τθσ απαιτοφμενθσ δεκαετίασ, κα πρζπει να κατατεκεί βεβαίωςθ δζςμευςθσ του καταςκευαςτι ι του 
εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου του ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν Οδθγία 
93/42/EEC, για τθν ςυνεχι και απρόςκοπτθ λειτουργία του ςυγκροτιματοσ, με τουσ ίδιουσ 
ηθτοφμενουσ όρουσ μζχρι ςυμπλιρωςθσ τθσ δεκαετίασ τουλάχιςτον.  
 

Γ. ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ - ΕΠΙΚΕΤΕ ΒΛΑΒΩΝ – ΧΡΟΝΟ ΑΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΗ  
 

        Θ προλθπτικι ςυντιρθςθ κα γίνεται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του οίκου καταςκευισ από Δευτζρα ζωσ 
Ραραςκευι και από ϊρα 08.00 ζωσ 16.00. Σε περίπτωςθ που οι ανωτζρω θμζρεσ αποτελοφν επίςθμεσ 
αργίεσ ι εορτζσ του χρόνου θ προλθπτικι ςυντιρθςθ του μθχανιματοσ κα μετατίκεται τθν πρϊτθ 
εργάςιμθ θμζρα που ακολουκεί μετά τθν αργία. 

        Οι επιςκευζσ των βλαβϊν γίνονται κακθμερινά, εξαιρουμζνων των επίςθμων Αργιϊν και 
Σαββατοκφριακων. Θ προςζλευςθ των Τεχνικϊν του Αναδόχου  για τισ επιςκευζσ κα γίνεται εντόσ 24 
ωρϊν (αν ο ανάδοχοσ ζχει προςφζρει μικρότερο χρόνο τότε μπαίνει ο χρόνοσ τθσ προςφοράσ) από τθν 
08.00 τθσ επόμενθσ εργάςιμθσ θμζρασ από τθ λιψθ τθσ ειδοποίθςθσ ςτα γραφεία τθσ, με τισ 
προχποκζςεισ που αναφζρονται κατωτζρω, εκτόσ αν προκφψουν λόγοι ανωτζρασ βίασ δεόντωσ 
αποδεδειγμζνοι που επιβεβαιϊνουν το ανζφικτο τθσ ζγκαιρθσ μετάβαςθσ. Θ ειδοποίθςθ του αναδόχου 
για τθν αποκατάςταςθ των βλαβϊν κα γίνεται ςτα γραφεία του  με κάκε πρόςφορο μζςο (φαξ, 
θλεκτρονικό ταχυδρομείο), τισ εργάςιμεσ μζρεσ και ϊρεσ από το Τμιμα Βιοϊατρικισ Τεχνολογίασ ι τθν 
Τεχνικι Υπθρεςία τθσ  Ανακζτουςασ αρχισ και τισ μθ εργάςιμεσ εναλλακτικά από το Τμιμα Αξονικισ 
Τομογραφίασ του Νοςοκομείου. 

        Κατά τθν διάρκεια των προγραμματιςμζνων Συντθριςεων-Επιςκευϊν που κα γίνονται από τουσ 
τεχνικοφσ του Αναδόχου, κα ειδοποιείται ζγκαιρα από τον ανάδοχο με Fax ι ςτθν θλεκτρονικι 
διεφκυνςθ αυτοφ και το Τμιμα Βιοϊατρικισ Τεχνολογίασ ι θ Τεχνικι Υπθρεςία του νοςοκομείου.  

       Θ επιτρεπόμενθ διάρκεια ακινθτοποίθςθσ (down time) του ςυγκροτιματοσ ςυμφωνείται ςε διακόςιεσ 
ςαράντα (240) ϊρεσ ανά ζτοσ. (Αν ο ανάδοχοσ ζχει προςφζρει μικρότερο χρόνο τότε μπαίνει ο χρόνοσ 
τθσ προςφοράσ.). 
Ωσ χρόνοσ ακινθτοποίθςθσ ορίηεται ο χρόνοσ ακινθτοποίθςθσ των επί μζρουσ αυτόνομων λειτουργικϊν 
μονάδων ι του ςυνόλου του ςυγκροτιματοσ κατά τον οποίο δεν ιταν δυνατι θ διενζργεια 
περιςτατικοφ. 
Ο χρόνοσ αυτόσ κα προςμετρείται ακροιςτικά από τθν 08.00 πρωινι τθσ επόμενθσ θμζρασ, από τθν 
θμζρα κλιςθσ τθσ εταιρείασ για επιςκευι, θ οποία κλιςθ κα γίνεται με αποςτολι fax ι θλεκτρονικό 
ταχυδρομείο κακθμερινά εξαιρουμζνων των Αργιϊν και Σαββατοκφριακων και από ϊρεσ 08.00 ζωσ 
16.00. Διευκρινίηεται ότι, για τθν περίπτωςθ που θ ειδοποίθςθ ςταλεί από ϊρεσ 16.00 ζωσ 24.00, τότε 
κα εκλαμβάνεται ότι θ ειδοποίθςθ εςτάλθ τθν επόμενθ θμζρα. Ο Ανάδοχοσ  οφείλει να δϊςει ςτο 
Νοςοκομείο τα ςτοιχεία του fax, τθν διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, κακϊσ επίςθσ και 
τθλζφωνο ζκτακτθσ ανάγκθσ.   
O χρόνοσ αυτόσ δεν περιλαμβάνει τον χρόνο προλθπτικισ ςυντιρθςθσ και εργαςίεσ αναβάκμιςθσ του 
ςυγκροτιματοσ. Ωσ ϊρα ακινθτοποίθςθσ κα λογίηεται το ςφνολο των ωρϊν του 24ϊρου από τθν 08.00 
πρωινι τθσ επόμενθσ εργάςιμθσ θμζρασ από τθν θμζρα ειδοποίθςθσ του αναδόχου, όπωσ αυτι 
περιγράφεται παραπάνω, μζχρι τθν πλιρθ αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ.  
 
 

Δ. ΕΓΓΤΗΕΙ-ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
Ο διαγωνιηόμενοσ υποχρεοφται να διακζτει ςτθν Ελλάδα μόνιμα κατάλλθλα εκπαιδευμζνο προςωπικό, 
με πιςτοποιθτικό εκπαίδευςθσ και εξουςιοδότθςθσ αυτοφ από τον καταςκευαςτι ι τον 
εξουςιοδοτθμζνο αντιπρόςωπο του ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν Οδθγία 
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93/42/EEC, για τθν ςυντιρθςθ των αντίςτοιχων μθχανθμάτων. Θ ςφνκεςθ του ςυνεργείου ςυντιρθςθσ 
κακϊσ και τα τυπικά κλπ. προςόντα των απαςχολουμζνων κα πρζπει να αναφερκοφν αναλυτικά ςτθν 
προςφορά, ςτον φάκελο τεχνικισ προςφοράσ, κακϊσ και τα αντίςτοιχα διακριβωμζνα προσ τισ 
ανωτζρω ενζργειεσ ςυντιρθςθσ-επιςκευισ όργανα. 
  Αςάφειεσ ι αοριςτίεσ, ωσ προσ τον αρικμό, προςόντα, εκπαίδευςθ του προςωπικοφ, τουσ όρουσ 
εγγυιςεων ι τθ ςυντιρθςθ, τα οποία είναι ςτοιχεία που χαρακτθρίηονται απαράβατοι όροι, οδθγοφν 
ςε απόρριψθ των προςφορϊν. 
Ο διαγωνιηόμενοσ υποχρεοφται να εγγυθκεί και τθν εξαςφάλιςθ διάκεςθσ ανταλλακτικϊν για δζκα 
τουλάχιςτον (10) ςυνολικά ζτθ από τθν οριςτικι παραλαβι του, με υπεφκυνθ διλωςι του κακϊσ και 
με ζγγραφθ δζςμευςθ του καταςκευαςτι ι του εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου του ςτθν Ευρωπαϊκι 
Ζνωςθ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν Οδθγία 93/42/EEC. Σε περίπτωςθ προςφοράσ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
λειτουργίασ πζραν των δφο ετϊν, θ ςχετικι πζραν των δφο ετϊν επιβεβαίωςθ κα γίνεται με ζγγραφθ 
δζςμευςθ του καταςκευαςτι ι του εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου του ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 
όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν Οδθγία 93/42/EEC, και οπωςδιποτε με ειδικι αναφορά για τον αντίςτοιχο 
διαγωνιςμό ι τθν επανάλθψθ του. 
Διευκρινίηεται επίςθσ ότι τα ανταλλακτικά κα είναι αμεταχείριςτα και πιςτοποιθμζνα από τον 
καταςκευαςτικό οίκο. Σε περίπτωςθ αφαίρεςθσ τθσ εξουςιοδότθςθσ του καταςκευαςτικοφ οίκου ι του 
εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου του ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν Οδθγία 
93/42/EEC, προσ τον ανάδοχο, για παροχι ανταλλακτικϊν - ςυντθριςεων - τεχνικισ υποςτιριξθσ - 
εγγυιςεων κλπ. και εντόσ τθσ απαιτοφμενθσ δεκαετίασ, κα πρζπει να κατατεκεί βεβαίωςθ δζςμευςθσ 
του καταςκευαςτι ι του εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου του ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ όπωσ αυτοί 
ορίηονται ςτθν Οδθγία 93/42/EEC, για τθν ςυνεχι και απρόςκοπτθ λειτουργία του ςυγκροτιματοσ, με 
τουσ ίδιουσ ηθτοφμενουσ όρουσ μζχρι ςυμπλιρωςθσ τθσ δεκαετίασ τουλάχιςτον. 
Επί ποινι απόρριψθσ κα πρζπει ο διαγωνιηόμενοσ να κατακζςει: 
• Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι των δυνατοτιτων του μθχανιματοσ. 
• Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι του μθχανιματοσ όπωσ προςφζρεται. 
• Φφλλο ςυμμόρφωςθσ κα απαντϊνται και διευκρινίηονται με ςαφινεια και κάκε λεπτομζρεια, όχι 
μονολεκτικά, και με τθν ςειρά που αναφζρονται όλα τα αιτιματα των τεχνικϊν μασ προδιαγραφϊν. Να 
υπάρχουν παραπομπζσ ςε φυλλάδια του καταςκευαςτικοφ οίκου προσ απόδειξθ των ηθτουμζνων 
ςτοιχείων, οι οποίεσ κα γίνονται με ςαφι αναφορά ςτθν ςελίδα και παράγραφο του φυλλαδίου, όπου 
κα εμπεριζχονται τα ςτοιχεία αυτά με τθν αντίςτοιχθ επιςιμανςθ. 
• Ριςτοποιθτικό από κοινοποιθμζνο ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ οργανιςμό, ότι ο καταςκευαςτισ τθρεί 
ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ κατά ΕΝ ISO 13485, που ικανοποιεί τισ βαςικζσ απαιτιςεισ τθσ 
οδθγίασ 93/42 τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 
• Ριςτοποιθτικά κοινοποιθμζνου οργανιςμοφ και πρωτότυπα prospectus από τα οποία να προκφπτει 
ότι όλα τα προςφερόμενα είδθ φζρουν ςιμανςθ CE, ϊςτε να αποδεικνφεται ότι το ςφςτθμα πλθροί τα 
διεκνι ςτάνταρτ αςφαλείασ IEC και φζρει ςιμανςθ κατά τα οριηόμενα ςτθν οδθγία 93/42/ΕΟΚ.  
• Ριςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ ωσ προσ το πρότυπο ΕΝ60601. 
• Ριςτοποιθτικό ότι ο προμθκευτισ τθρεί ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ που ικανοποιεί τισ 
απαιτιςεισ τθσ οδθγίασ 93/42 τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ( ΕΝ ISO 9001 και ΕΝ ISO 13485, με πεδία 
πιςτοποίθςθσ τουλάχιςτον τθν διακίνθςθ και τεχνικι υποςτιριξθ Ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων). 
•Ριςτοποιθτικό από κοινοποιθμζνο ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ οργανιςμό ςυμμόρφωςθσ με τθν Υπ.Απ. 
ΔΥ8δ/Γ.Ρ.οικ. 1348/07-01-2004 ςφςτθμα ποιότθτασ των εταιριϊν διακίνθςθσ ιατροτεχνολογικϊν 
προϊόντων. 
• Ριςτοποιθτικά που να αποδεικνφεται ότι ο προμθκευτισ είναι ενταγμζνοσ ςε πρόγραμμα 
εναλλακτικισ διαχείριςθσ  Α.Θ.ΘΕ.  βάςθ του π.δ 117/2004.  
• Θ τεχνικι περιγραφι, το φφλλο ςυμμόρφωςθσ και τα original prospectus του καταςκευαςτικοφ οίκου 
κα πρζπει να ςυμφωνοφν μεταξφ τουσ, διαφορετικά θ προςφορά κα απορρίπτεται. 
• Ο διαγωνιηόμενοσ υποχρεοφται να ςυνυποβάλλει με ποινι αποκλειςμοφ, οπωςδιποτε μετά τθσ 
προςφοράσ του (ςτον επί μζρουσ φάκελο τεχνικισ προςφοράσ ι ςε παράρτθμα αυτοφ), προκειμζνου 
αφενόσ μεν τα αντίςτοιχα ςτοιχεία να αξιολογθκοφν – βακμολογθκοφν και αφετζρου δε να 
εξαςφαλίηεται θ πλιρθσ εκμεταλλευςιμότθτα των δυνατοτιτων και αποδόςεων των ειδϊν και κφρια να 
διαςφαλίηεται από τουσ χριςτεσ θ κανονικι λειτουργία του ςυγκροτιματοσ και ταυτόχρονα να 
προςτατεφεται θ Δθμόςια Υγεία με τθν χρθςιμοποίθςθ των αναγκαίων εκάςτοτε ςτοιχείων, κατά τθ 
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διενζργεια των εξετάςεων, πλιρεσ επίςθμο εγχειρίδιο με ςαφείσ οδθγίεσ χριςεωσ και λειτουργίασ του 
καταςκευαςτικοφ οίκου (Operation Manuals) με αναλυτικι περιγραφι των αντίςτοιχων πρωτοκόλλων 
και λειτουργιϊν για όλεσ τισ αντίςτοιχεσ εφαρμογζσ ςτθν Ελλθνικι ι Αγγλικι γλϊςςα. 
• Στθν Τεχνικι Ρροςφορά κα περιλαμβάνονται οπωςδιποτε ςε λίςτα όλα τα απαραίτθτα υλικά – 
αναλϊςιμα για τθν λειτουργία των μθχανθμάτων. 
•.Ο προμθκευτισ υποχρεοφται και να δοκεί ςχετικι βεβαίωςθ δζςμευςισ του γι αυτό, να παρζχει όλεσ 
τισ άδειεσ DICOM (FULL DICOM) και ςε μελλοντικζσ χριςεισ ειςαγωγισ –εξαγωγισ δεδομζνων χωρίσ 
καμία οικονομικι επιβάρυνςθ για το νοςοκομείο, όποτε και όςεσ φορζσ αυτό του ηθτθκεί.  
Επιςθμαίνεται ότι, όλα τα πιςτοποιθτικά και οι βεβαιϊςεισ που κα ςυνοδεφουν τθν Ρροςφορά, κα 
πρζπει να είναι μεταφραςμζνα ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα. 

Ε. ΠΑΡΑΔΟΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Ωσ χρόνοσ παράδοςθσ του ςυγκροτιματοσ ορίηεται ο ςυντομότεροσ δυνατόσ και όχι πζραν των πενιντα 
(50) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ μπορεί να παρατείνεται το ανϊτερο μζχρι το 1/3 αυτοφ, με 
επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου για επιβολι των προβλεπόμενων κυρϊςεων(ςχετ. άρκρο 
26 του Κ.Ρ.Δ ), ι να μετατίκεται. 
Επιςθμαίνεται ότι μετά τθ λιξθ τθσ παραπάνω παράταςθσ, κα κινείται θ διαδικαςία κιρυξθσ ζκπτωτου 
του προμθκευτι. 

Σ. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 
- Ο Ανάδοχοσ πρζπει να αναλάβει ο ίδιοσ τθν μεταφορά και εγκατάςταςθ του νζου ςυγκροτιματοσ ςτο 
χϊρο τοποκζτθςθσ και παραμονισ του, µε βάςθ τθν ελλθνικι νομοκεςία και τουσ αντίςτοιχουσ 
κανονιςμοφσ. 
 - Ο Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να εκτελζςει πλιρωσ τθν εγκατάςταςθ του ςυγκροτιματοσ και να το 
παραδϊςει ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία, µε δικό του ειδικευμζνο και αςφαλιςμζνο προςωπικό 
και δικι του ολοκλθρωτικά ευκφνθ, ςφμφωνα µε τουσ τεχνικοφσ & επιςτθμονικοφσ κανόνεσ, τουσ 
κανονιςμοφσ του ελλθνικοφ κράτουσ, µε τισ οδθγίεσ και τα ςχζδια του καταςκευαςτικοφ οίκου και 
τζλοσ τισ οδθγίεσ των αρμοδίων υπθρεςιϊν του φορζα, ςτον χϊρο που κα εγκαταςτακεί το υπό 
προμικεια ςφςτθμα αξονικισ τομογραφίασ.  
- Ο ανάδοχοσ επίςθσ είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελζςει τισ εργαςίεσ αποξιλωςθσ του παλαιοφ 
εξοπλιςμοφ που απαιτθκοφν και  τθν εναπόκεςι του κατόπιν ςε χϊρο που κα του υποδειχκεί από το 
νοςοκομείο.  Επίςθσ υποχρεοφται να λάβει υπόψθ του όλα τα δεδομζνα του διακζςιμου χϊρου ϊςτε 
να πραγματοποιιςει, με δικι του αποκλειςτικά ευκφνθ και ζξοδα, τυχόν απαιτοφμενεσ εργαςίεσ και 
ενζργειεσ(μελζτεσ, τροποποιιςεισ εγκαταςτάςεων, διαμορφϊςεισ, ενιςχφςεισ, πιςτοποιιςεισ, κ.λ.π.), 
οφτωσ ϊςτε αφενόσ να διαςφαλίςει τθ ςωςτι υποδομι του χϊρου εγκατάςταςθσ και αφετζρου το 
προσ προμικεια ςφςτθμα να παραδοκεί ςτουσ χριςτεσ ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία και 
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ. 
- Θ παραλαβι του ςυγκροτιματοσ (οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι) κα γίνει ςε κατάςταςθ πλιρουσ 
λειτουργίασ, ωσ ειδικότερα ορίηεται από τθν ςχετικι κείμενθ νομοκεςία. Οι περιγραφόμενεσ ςτθ 
ςφμβαςθ δυνατότθτεσ του ςυγκροτιματοσ κα ελεγχκοφν ςε κάκε περίπτωςθ µε τα απαιτοφμενα 
εργαλεία και όργανα μετριςεων και ελζγχου, πάντοτε δε κατά τρόπο τεχνικά άρτιο και όπου αυτό δεν 
είναι δυνατό, ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ. Πλα τα είδθ και υλικά, που κα προςκομίςει ο ανάδοχοσ ςτο 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ για τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία του υπό προμικεια ςυγκροτιματοσ, πρζπει να είναι 
καινοφργια αμεταχείριςτα χωρίσ ελαττϊματα και να ικανοποιοφν όλουσ τουσ όρουσ ςφμβαςθσ, που 
κακορίηουν τον τφπο, τθν κατθγορία και τα υπόλοιπα χαρακτθριςτικά του. Ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται 
να δϊςει οποιαδιποτε ςτοιχεία προζλευςθσ των υλικϊν ικελε ηθτιςει ο φορζασ για διαπίςτωςθ τθσ 
ποιότθτασ και των χαρακτθριςτικϊν τουσ. Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να ελζγχει κάκε 
προςκομιηόμενο υλικό και ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να υπακοφςει ςε οποιεςδιποτε εντολζσ των 
αρμοδίων υπθρεςιϊν του, για υλικό το οποίο δεν εκπλθρϊνει τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ, που 
αναφζρονται ςτθν ποιότθτα και τα χαρακτθριςτικά του.  
 -Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να πραγματοποιιςει τθν πλιρθ εκπαίδευςθ του αντίςτοιχου προςωπικοφ 
του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (χριςτεσ) επί τθσ λειτουργίασ του ςυγκροτιματοσ και επί τθσ πλιρουσ 
εκμετάλλευςθσ των δυνατοτιτων του, ςφμφωνα µε το αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ του 
προςωπικοφ του τμιματοσ( ιατρϊν, χειριςτϊν), που ζχει κατακζςει µε τθν προςφορά του, για τουσ 

ΑΔΑ: 722Β4690ΒΜ-2ΞΣ





 

Γενικό Νοζοκομείο Λαμίας   Σελίδα 69 από 91 
 

χριςτεσ αυτοφ. Θ εν λόγω εκπαίδευςθ κα ζχει διάρκεια τουλάχιςτον δεκαπζντε (15) θμερολογιακϊν 
θμερϊν, µε ζναρξθ μετά τθν εγκατάςταςθ του ςυγκροτιματοσ από τον ανάδοχο και άνευ πρόςκετθσ 
αμοιβισ αυτοφ, και κα ζχει ολοκλθρωκεί ζωσ τθν οριςτικι παραλαβι του ςυγκροτιματοσ. Το υπόψθ 
εκπαιδευτικό ωσ και το τεχνικό προςωπικό κα αναφερκοφν χωριςτά με τον αντίςτοιχο χρόνο 
εναςχόλθςισ τουσ, τα προςόντα, εκπαίδευςθ κλπ και κα ςυνυποβλθκοφν ςχετικά πιςτοποιθτικά 
ειδικισ προσ τοφτο εκπαίδευςθσ και αντίςτοιχθσ εξουςιοδότθςθσ από τον καταςκευαςτι ι τον 
εξουςιοδοτθμζνο αντιπρόςωπο του ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν Οδθγία 
93/42/EEC, ϊςτε να τεκμθριϊνεται θ καταλλθλότθτά τουσ, αντίςτοιχα, για τθν πλιρθ εκπαίδευςθ των 
χρθςτϊν επί τθσ λειτουργίασ των μθχανθμάτων και τθσ πλιρουσ εκμετάλλευςθσ των δυνατοτιτων των 
ειδϊν, ενϊ για το τεχνικό προςωπικό ι καταλλθλότθτα του για εγκατάςταςθ- service κλπ των υπόψθ 
ειδϊν. Ρζραν τοφτου, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται, άνευ πρόςκετθσ αμοιβισ, να επαναλάβει τθν ωσ άνω 
εκπαίδευςθ για ίδιο χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον, όταν και εάν αυτό ηθτθκεί από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, 
μζςα ςτθν διάρκεια τθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ.  
Επίςθσ Τεχνικό προςωπικό του τμιματοσ Βιοϊατρικισ Τεχνολογίασ (ζνα άτομο που κα υποδείξει θ 
υπθρεςία), με ζξοδα του Αναδόχου, κα πρζπει να εκπαιδευτεί ςτουσ χϊρουσ τθσ εταιρείασ ι του 
καταςκευαςτικοφ οίκου, ςφμφωνα με το πρόγραμμα που λαμβάνουν εκπαίδευςθ οι τεχνικοί τθσ 
εταιρείασ για διάγνωςθ και αποκατάςταςθ βλαβϊν και ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτικοφ 
οίκου και κα δοκεί επίςθμο προσ τοφτο πιςτοποιθτικό.  Θ εν λόγω εκπαίδευςθ, κα πρζπει να 
πραγματοποιθκεί εντόσ οκτϊ(8) μθνϊν από τθν θμζρα οριςτικισ παραλαβισ και ςε περίπτωςθ που 
ςυντρζχουν λόγοι (κατόπιν αμοιβαίασ ςυμφωνίασ του προμθκευτι με το νοςοκομείο για παράταςθ 
αυτοφ) όχι πζρα των είκοςι(20) μθνϊν. 
- Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να δθλϊςει ότι, εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν λιξθ τθσ 
προτεινόμενθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ μζχρι τθν λιξθ του διαςτιματοσ των δζκα ετϊν 
από τθν οριςτικι παραλαβι του ςυγκροτιματοσ και εφόςον του ηθτθκεί, κα παράςχει επιπλζον μία 
τουλάχιςτον ανάλογθ εκπαίδευςθ χρθςτϊν φςτερα από αίτθμα του φορζα χωρίσ τθν καταβολι 
πρόςκετθσ αμοιβισ, προσ εκπαίδευςθ νζου προςωπικοφ, με τθν προχπόκεςθ φπαρξθσ ςυμβολαίου 
πλιρουσ ςυντιρθςθσ. 
- Με τθν λιξθ του εγκατάςταςθσ και αφοφ θ επιτροπι παραλαβισ ςε ςυνεργαςία με τον υπεφκυνο 
ακτινοφυςικό του νοςοκομείου, βεβαιωκεί ότι το ςυγκρότθμα ανταποκρίνεται πλιρωσ ςφμφωνα με 
τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και είναι απολφτωσ ςφμφωνο µε τθν 
προςφορά του αναδόχου, μετά από λεπτομερείσ ελζγχουσ ςε κάκε περίπτωςθ µε τα απαιτοφμενα 
εργαλεία και όργανα μετριςεων και ελζγχου και όπου αυτό δεν είναι δυνατό ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ 
µε τθν διαδικαςία εξετάςεων ι και δοκιμζσ ςτισ οποίεσ κα το υποβάλλει αυτι κατά τθν κρίςθ τθσ και 
εφόςον ζχουν εκτελεςτεί ςτο ςφνολό τουσ οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ, κα γίνει θ οριςτικι παραλαβι 
αυτοφ και κα ςυνταχκεί το οριςτικό πρωτόκολλο παραλαβισ. Εάν κατά τθν ανωτζρω διαδικαςία 
ανακφψουν προβλιματα, δεν ςυντάςςεται οριςτικό πρωτόκολλο. 
- Κατά τθν υπογραφι του πρωτοκόλλου οριςτικισ παραλαβισ ςε κατάςταςθ πλιρουσ λειτουργίασ ο 
ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει :  
- Ρλιρθ ςειρά τευχϊν (εισ διπλοφν) µε οδθγίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ (SERVICE MANUALS) ςτθν 
Ελλθνικι ι Αγγλικι γλϊςςα.  
- ∆φο (2) Εγχειρίδια Λειτουργίασ (Operational Μanuals) ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  
- Ρλιρεσ πρωτόκολλο ελζγχου θλεκτρικισ αςφάλειασ του ςυγκροτιματοσ.  
- Δφο (2) ςειρζσ επιςιμων καταλόγων (βιβλίων), ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι, µε όλουσ τουσ 
κωδικοφσ ανταλλακτικϊν του εργοςταςίου παραγωγισ του ςυγκροτιματοσ (Parts Books) ςτθν ελλθνικι 
ι αγγλικι γλϊςςα.  
Πλα τα ανωτζρω κα παραδοκοφν και ςε θλεκτρονικι μορφι ςτο Τμιμα Βιοϊατρικισ Τεχνολογίασ του 
Νοςοκομείου. 
Εάν κατά τθν παράδοςθ ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία του ςυγκροτιματοσ ανακφψουν 
προβλιματα, ελλείψεισ, ι αμφιβολίεσ, δεν ςυντάςςεται το οριςτικό πρωτόκολλο παραλαβισ, ωςότου 
αυτά διευκετθκοφν.  
 

Ζ. ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ  
1. Για κάκε ϊρα ακινθτοποίθςθσ πζραν των ςαράντα (40) ωρϊν για κάκε δίμθνο επιβάλλεται ςτουσ 
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αναδόχουσ ωσ ποινικι ριτρα το ποςό των ογδόντα (80) ευρϊ πλζον ΦΡΑ ανά ϊρα ακινθτοποίθςθσ.  
2. Κατά τθν διάρκεια του ςυμβατικοφ χρόνου ςυντιρθςθσ και μετά τθν παρζλευςθ είκοςι (20) 
εργαςίμων θμερϊν χωρίσ τθν αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ ι αδυναμία παροχισ ανταλλακτικϊν, ο 
ανάδοχοσ υποχρεοφται, χωρίσ καμία απολφτωσ επιβάρυνςθ τθσ  ανακζτουςασ αρχισ, να 
αντικαταςτιςει  τθ ςυςκευι τομογραφίασ με νζα, ίδιου τφπου ςυςκευι, που κα ζχει τουλάχιςτον τισ 
ίδιεσ δυνατότθτεσ με τθν αντικακιςτάμενθ.  
3. Οι ρυκμίςεισ των αμζςωσ ανωτζρω όρων  δεν εφαρμόηονται μόνον ςε περίπτωςθ πλιρωσ 
αποδεδειγμζνου γεγονότοσ ανωτζρασ βίασ. Επϋ αυτοφ εφαρμόηονται ςτο ςφνολό τουσ οι όροι του 
άρκρου 7  τθσ εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ που περιζχεται ςτο Ραράρτθμα VIII τθσ παροφςασ.  
Οι τυχόν ηθμιζσ που κα προκλθκοφν από γεγονότα ανωτζρασ βίασ κακϊσ και τα υλικά που τυχόν 
απαιτθκοφν για τθν αντικατάςταςθ τθσ ςυςκευισ τομογραφίασ βαρφνουν και καλφπτονται από τισ 
ανακζτουςεσ αρχζσ, με τθν εξαίρεςθ ςυντρζχοντοσ πταίςματοσ των αναδόχων.  
4. Θ παρακράτθςθ των ποςϊν των ποινικϊν ρθτρϊν γίνεται με τθν αφαίρεςι τουσ από τθν πλθρωμι 
που επίκειται.  
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ΡΑΑΤΘΜΑ V 

ΕΕΕΣ 
                          ΟΔΘΓΙΕΣ ΣΥΜΡΛΘΩΣΘΣ ΚΑΙ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΤΟΥ Ε.Ε.Ε.Σ.  
 
Οι οικονομικοί φορείσ οφείλουν να υποβάλουν με τθν προςφορά τουσ ςυμπλθρωμζνο το πρότυπο 
Ε.Ε.Ε.Σ. ςε μορφι .pdf, όπωσ αυτό ζχει οριςτεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, ψθφιακά υπογεγραμμζνο, 
κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 73 του Ν.4412/16 και τθ Διακιρυξθ.  
Για τθ ςφνταξθ ι/και ςυμπλιρωςθ του απαιτοφμενου Ε.Ε.Ε.Σ., οι οικονομικοί φορείσ προτείνεται να 
χρθςιμοποιιςουν το αναρτθμζνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι επικουρικό αρχείο XML, προκειμζνου να 
εκμεταλλευτοφν τθν υπθρεςία Ε.Ε.Ε.Σ. τθσ Ε.Ε.  
Για τθ ςυμπλιρωςθ του Ε.Ε.Ε.Σ. οι οικονομικοί φορείσ κα ειςάγουν ςτθ διαδικτυακι υπθρεςία τθσ Ε.Ε. 
ςτθ διεφκυνςθ https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd το αρχείο espd-request.xml, το 
οποίο είναι αναρτθμζνο ςτο πεδίο του παρόντοσ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ και κα το 
ςυμπλθρϊςουν.  
Μόλισ το ςυμπλθρϊςουν, κα επιλζξουν εκτφπωςθ ςε μορφι pdf (από τισ ρυκμίςεισ του εκτυπωτι κα 
επιλζξουν pdf) και κα το αποκθκεφςουν τοπικά ςτον υπολογιςτι τουσ.  
Το ζγγραφο αυτό ςε μορφι pdf κα πρζπει να υπογραφεί ψθφιακά από τουσ οικονομικοφσ φορείσ και 
ςτθ ςυνζχεια να αναρτθκεί ςτθν προςφορά τουσ ςτο χϊρο του υπόψθ ςυςτθμικοφ διαγωνιςμοφ του 
ΕΣΘΔΘΣ.  
Στθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ:  
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakoinoseis/eees_odigies.pdf, αναρτϊνται οδθγίεσ 
για τθν θλεκτρονικι ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ και ςυμβουλζσ ςχετικά με τθ χριςθ τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ                  
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ΡΑΑΤΘΜΑ VI 
 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΠΙΝΑΚΑ Π1 
(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΕΟΝΤΟΣ : 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 

ΑΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ : …………../2018 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΟΥ: «ΡΟΜΘΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ  ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΙΚΘΣ ΤΟΜΟΓΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ». 

 

  ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΕ €, ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

(αρικμθτικόσ) 

ΔΑΡΑΝΘ ΣΕ € 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔΟΥΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

    (αρικμθτικόσ) 

1  τφπου.... 1   

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ ΤΙΜΘ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ χωρίσ Φ.Ρ.Α. (αρικμθτικόσ) 

(ςτθν οποία περιλαμβάνεται κάκε άλλθ επιβάρυνςθ κακώσ και οι 
υπζρ τρίτων κρατιςεισ για προμικεια, μεταφορά, παράδοςθ, 
εγκατάςταςθ, δοκιμζσ και κζςθ ςε πλιρθ λειτουργία του εξοπλιςμοφ 
ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτθν διακιρυξθ) 

 

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΙΔΟ, χωρίσ Φ.Π.Α. (ολογράφωσ), Π 
 

ΡΟΣΟΣΤΟ Φ.Ρ.Α. 24% ΡΟΣΟ Φ.Ρ.Α.  

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ ΤΙΜΘ με Φ.Ρ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ (αρικμθτικόσ)  

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ ΤΙΜΘ με Φ.Ρ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ (ολογράφωσ) 
 

Ο ΡΟΣΦΕΩΝ / Θμερομθνία  
 

Κριτιριο για τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ είναι θ χαμθλότερθ τιμι που κα 
προκφπτει από το άκροιςμα: 
 
α) τθσ τιμισ προμικειασ - εγκατάςταςθσ - παράδοςθσ του εξοπλιςμοφ ςε πλιρθ λειτουργία, χωρίσ 
ΦΡΑ, (Ρ) και 
 
β) τθσ ςυνολικισ τιμισ τθσ αντίςτοιχθσ πλιρουσ ςυντιρθςθσ-επιςκευισ (οπωςδιποτε για δζκα 
ςυνολικά ζτθ     από τθν οριςτικι παραλαβι του εξοπλιςμοφ και αφαιροφμενου του χρόνου εγγφθςθσ 
καλισ λειτουργίασ), χωρίσ ΦΡΑ, (Σ), πολλαπλαςιαςμζνθσ επί 0,75. 
Θ κατακφρωςθ γίνεται τελικά ςτον προμθκευτι με τθ χαμθλότερθ τιμι εκ των ςυμμετεχόντων των 
οποίων οι προςφορζσ ζχουν κρικεί ωσ αποδεκτζσ με βάςθ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ. Θ τιμι κα 
δίνεται χωρίσ το Φ.Ρ.Α., το οποίο και βαρφνει το νοςοκομείο. 
ΣΘΜΕΙΩΣΘ: Θ ςφμβαςθ που κα υπογραφεί κα αφορά μόνο τθν δαπάνθ προμικειασ και εγκατάςταςθσ 
του εξοπλιςμοφ και όχι τθν δαπάνθ ςυντιρθςθσ για τα υπόλοιπα ζτθ που απομζνουν από τθν λιξθ του 
προςφερόμενου χρόνου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ και μζχρι τθν ςυμπλιρωςθ δεκαετίασ. 
Θ ςφμβαςθ ςυντιρθςθσ κα υπογραφεί κατόπιν εγκρίςεωσ τθσ αντίςτοιχθσ δαπάνθσ, από το Διοικθτικό 
Συμβοφλιο μετά από τθν οριςτικι παράδοςθ του εξοπλιςμοφ θ οποία ορίηεται ςτο χρονικό διάςτθμα 
των εκατόν είκοςι (120) θμερϊν και μετά του χρόνου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ.
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 ΠΙΝΑΚΑ Π2 

(ΡΛΘΘΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘ-ΕΡΙΣΚΕΥΘ) 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ ΡΛΘΟΥΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ - ΕΡΙΣΚΕΥΘΣ ΤΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ 

(ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΕΟΝΤΟΣ :  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 

ΑΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ : ………./2018 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΟΥ : «ΡΟΜΘΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ  ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΙΚΘΣ ΤΟΜΟΓΑΦΙΑΣ 64 ΤΟΜΩΝ - Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ» 

 

 

1 2 3 4 5=3+4 6 

α/α ΤΙΤΛΟΣ 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ 
ΡΛΘΟΥΣ** ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ - 

ΕΡΙΣΚΕΥΘΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ςε €, 
χωρίσ ΦΡΑ 

Φ.Ρ.Α 24% ςε € ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΛΘΟΥΣ** 
ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ - ΕΡΙΣΚΕΥΘΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ 

ςε €, με Φ.Ρ.Α. 

ΔΙΑΚΕΙΑ ΣΕ ΕΤΘ ΤΘΣ 
ΡΕΙΟΔΟΥ ΕΓΓΥΘΣΘΣ ΚΑΛΘΣ 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ, 
*** 

 

       

1 
ΑΧΙΚΘ ΤΙΜΘ Τ1 

( ΓΙΑ ΤΟ 1° ΕΤΟΣ * ) 

    

2 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΤΙΜΘ ΡΛΘΟΥΣ 
ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ- ΕΡΙΣΚΕΥΘΣ 

**** 

(αρικμθτικόσ) 

    

3 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΤΙΜΘ ΡΛΘΟΥΣ 
ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ- ΕΡΙΣΚΕΥΘΣ, Σ 

**** 

(ολογράφωσ) 

    

4 
Ο ΡΟΣΦΕΩΝ / Θμερομθνία  
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ΕΡΕΞΘΓΘΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΙΝΑΚΑ Ρ2 
 
*1° ΕΤΟΣ :  Νοείται το πρϊτο ζτοσ μετά τθν λιξθ τθσ προτεινόμενθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ 
λειτουργίασ. Τ1 είναι θ ετιςια τιμι πλιρουσ ςυντιρθςθσ - επιςκευισ, χωρίσ ΦΡΑ, για τα πρϊτο ζτοσ 
μετά τθν λιξθ τθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ που προτείνει ο διαγωνιηόμενοσ και 
ςυμπλθρϊνει ςτο αντίςτοιχο πεδίο (ςτιλθ 3 και γραμμι α/α 1) του παρόντοσ πίνακα Ρ2. 
**  Τιμζσ οι οποίεσ περιζχουν οπωςδιποτε, με ποινι αποκλειςμοφ, τα ανταλλακτικά (αμεταχείριςτα) 
μαηί με τον παρελκόμενο εξοπλιςμό και μαηί με τα πάςθσ φφςεωσ υλικά και εργατικά και ανεξαρτιτωσ 
αρικμοφ εξετάςεων το χρόνο, κακϊσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ και τισ υπζρ τρίτων κρατιςεισ 
ςφμφωνα με τον τρόπο που προβλζπεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 
*** ρ = θ διάρκεια ςε ζτθ τθσ προτεινόμενθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, θ οποία πρζπει να 
αναγραφεί από τον διαγωνιηόμενο ςτο πεδίο τθσ ςτιλθσ 6, και τθσ γραμμισ α/α 1, του παρόντοσ 
πίνακα Ρ2. 
**** Αναγράφεται από τον διαγωνιηόμενο θ ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΤΙΜΘ ΡΛΘΟΥΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ - ΕΡΙΣΚΕΥΘΣ, Σ για 
τα προτεινόμενα ζτθ ςυντιρθςθσ, αρχισ γενομζνθσ από τθν λιξθ τθσ προτεινόμενθσ περιόδου 
εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ και μζχρι τθν ςυμπλιρωςθ δζκα ετϊν από τθν θμερομθνία οριςτικισ 
παραλαβισ του μθχανιματοσ. 
 Θ ςυνολικι αυτι τιμι κα πρζπει - επί ποινι απόρριψθσ τθσ προςφοράσ ωσ απαράδεκτθσ - να 
ταυτίηεται με τθν τιμι που προκφπτει από τον τφπο : ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΤΙΜΘ ΡΛΘΟΥΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ - 
ΕΡΙΣΚΕΥΘΣ, Σ = Τ1 * (10-ρ). Θ τιμι αυτι αναγράφεται αρικμθτικόσ και ολογράφωσ (γραμμζσ α/α 2 και 3 
αντίςτοιχα), τόςο ςτα πεδία τθσ ςτιλθσ 3 (τιμζσ χωρίσ ΦΡΑ) όςο και ςτα πεδία τθσ ςτιλθσ 5 (τιμζσ με 
ΦΡΑ) του παρόντοσ πίνακα Ρ2. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ VIΙ 
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 1 
ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

 
Εκδότθσ (Ονομαςία Τράπεηασ, υποκατάςτθμα) : 
Θμερομθνία ζκδοςθσ: 
Ρροσ τθν (Ρλιρθ ςτοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ) : 
ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΥΡ' ΑΙΘΜΟΝ  ΓΙΑ ΡΟΣΟ ΕΥΩ 
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ρθτά, ανζκκλθτα και 
ανεπιφφλακτα, ευκυνόμενοι απζναντι ςασ εισ ολόκλθρο και ωσ αυτοφειλζτεσ, μζχρι του ποςοφ των
 ευρϊ και ολογράφωσ  υπζρ τθσ εταιρείασ  ι ςε περίπτωςθ 
ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ των εταιρειϊν α) β) κλπ, ατομικά και για κάκε μία από 
αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτασ τουσ ωσ μελϊν τθσ 
ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, για τθν ςυμμετοχι τουσ ςτον διαγωνιςμό τθσ Υπθρεςίασ ςασ με καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν τθσ ..../ / , για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν 
«ΡΟΜΘΘΕΙΑ &ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ  ΕΝΟΣ (1)  ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΙΚΘΣ ΤΟΜΟΓΑΦΙΑΣ 64 ΤΟΜΩΝ» , 
ςφμφωνα με τθν υπ' αρ. Β/13626/13-6-2018 διακιρυξι ςασ. 
Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτον ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ 
υποχρεϊςεισ τθσ εν λόγω Εταιρείασ  κακ' όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. 
Ραραιτοφμαςτε ρθτά και ανεπιφφλακτα από τθν ζνςταςθ του ευεργετιματοσ τθσ διηιςεωσ από το 
δικαίωμα προβολισ εναντίον ςασ όλων των ενςτάςεων του πρωτοφειλζτθ ακόμθ και των μθ 
προςωποπαγϊν και ιδιαίτερα οποιαςδιποτε άλλθσ ζνςταςθσ των άρκρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 - 
869 του Αςτικοφ Κϊδικα, όπωσ και από τα δικαιϊματα μασ που τυχόν απορρζουν από τα άρκρα αυτά. 
Σε περίπτωςθ που αποφανκείτε με τθν ελεφκερθ και αδζςμευτθ κρίςθ ςασ τθν οποία κα μασ 
γνωςτοποιιςετε ότι θ (εταιρεία) δεν εκπλιρωςε τθν υποχρζωςθ τθσ που περιγράφεται ςτο 
ανωτζρω ςθμείο 1, ςασ δθλϊνουμε ότι αναλαμβάνουμε με τθν παροφςα επιςτολι τθ ρθτι υποχρζωςθ 
να ςασ καταβάλουμε, χωρίσ οποιαδιποτε από μζρουσ μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και 
χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ, ολόκλθρο ι μζροσ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ, 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ ςασ και εντόσ τριϊν (3) θμερϊν από τθν θμερομθνία που μασ το ηθτιςετε. 
 Θ καταβολι του ποςοφ γίνεται με μόνθ τθ διλωςθ ςασ. 
Για τθν καταβολι τθσ υπόψθ εγγφθςθσ δεν απαιτείται καμία εξουςιοδότθςθ ι ενζργεια ςυγκατάκεςθσ 
τθσ(εταιρείασ)   οφτε κα λθφκεί υπόψθ οποιαδιποτε τυχόν ζνςταςθ ι επιφφλαξθ ι προςφυγι αυτισ 
ςτθ διαιτθςία ι ςτα δικαςτιρια, με αίτθμα τθν μθ κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ, ι τθν κζςθ 
αυτισ υπό δικαςτικι μεςεγγφθςθ. 
Σασ δθλϊνουμε ακόμθ ότι θ υπόψθ εγγφθςθ μασ ζχει ιςχφ μζχρι τισ  / /  οπότε και κα 
επιςτραφεί ς' εμάσ θ παροφςα εγγυθτικι επιςτολι, μαηί με ζγγραφθ διλωςθ ςασ ότι απαλλάςςετε τθν 
Τράπεηα μασ από τθν υπόψθ εγγφθςθ και κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. Μζχρι τότε, κα παραμείνουμε 
υπεφκυνοι για τθν άμεςθ καταβολι ς' εςάσ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ 
αυτισ κα παρατακεί εφόςον ηθτθκεί από τθν Υπθρεςία ςασ πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 
Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηασ μασ που ζχουν χορθγθκεί ςτο 
Δθμόςιο και ΝΡΔΔ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και αυτισ, δεν υπερβαίνουν το όριο των εγγυιςεων που 
ζχει κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηα μασ. 
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγυθτικισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 
πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 722Β4690ΒΜ-2ΞΣ





 

Γενικό Νοζοκομείο Λαμίας   Σελίδα 76 από 91 
 

 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 2 
ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

 
 
Εκδότθσ (Ονομαςία Τράπεηασ, υποκατάςτθμα) : Θμερομθνία ζκδοςθσ : 
Ρροσ τθν (Ρλιρθ ςτοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ) : 
ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΥΡ' ΑΙΘΜΟΝ  ΓΙΑ ΡΟΟ  ΕΥΩ 
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ρθτά, ανζκκλθτα και 
ανεπιφφλακτα, ευκυνόμενοι απζναντι ςασ εισ ολόκλθρο και ωσ αυτοφειλζτεσ, μζχρι του ποςοφ των 
ευρϊ και ολογράφωσ υπζρ τθσ εταιρείασ ι ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ των εταιρειϊν α)
 β)  κλπ, ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο 
υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτασ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, για τθν καλι 
εκτζλεςθ των όρων τθσ από / /ςφμβαςθσ που αφορά ςτο διαγωνιςμό τθσ Υπθρεςίασ ςασ τθσ
 / /  με αντικείμενο τθν «ΡΟΜΘΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ  ΕΝΟΣ (1)  ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ 
ΑΞΟΝΙΚΘΣ ΤΟΜΟΓΑΦΙΑΣ 64 ΤΟΜΩΝ»,ςφμφωνα με τθν υπ' αρ.Β/13626/13-6-2018 διακιρυξι ςασ. 
Ραραιτοφμαςτε ρθτά και ανεπιφφλακτα από τθν ζνςταςθ του ευεργετιματοσ τθσ διηιςεωσ από το 
δικαίωμα προβολισ εναντίον ςασ όλων των ενςτάςεων του πρωτοφειλζτθ ακόμθ και των μθ 
προςωποπαγϊν και ιδιαίτερα οποιαςδιποτε άλλθσ ζνςταςθσ των άρκρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 - 
869 του Αςτικοφ Κϊδικα, όπωσ και από τα δικαιϊματα μασ που τυχόν απορρζουν από τα άρκρα αυτά. 
Σε περίπτωςθ που αποφανκείτε με τθν ελεφκερθ και αδζςμευτθ κρίςθ ςασ τθν οποία κα μασ 
γνωςτοποιιςετε, ότι θ (εταιρεία) δεν εκπλιρωςε τθν υποχρζωςθ τθσ που περιγράφεται 
ςτο ανωτζρω ςθμείο 1, ςασ δθλϊνουμε ότι αναλαμβάνουμε με τθν παροφςα επιςτολι, τθν ρθτι 
υποχρζωςθ να ςασ καταβάλουμε, χωρίσ οποιαδιποτε από μζρουσ μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι 
ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ, ολόκλθρο ι μζροσ του ποςοφ τθσ 
εγγφθςθσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ ςασ και εντόσ τριϊν (3) θμερϊν από τθν θμερομθνία που μασ το 
ηθτιςετε. 
Για τθν καταβολι τθσ υπόψθ εγγφθςθσ δεν απαιτείται καμία εξουςιοδότθςθ ι ενζργεια ςυγκατάκεςθσ 
τθσ (εταιρείασ) οφτε κα λθφκεί υπόψθ οποιαδιποτε τυχόν ζνςταςθ ι επιφφλαξθ ι 
προςφυγι αυτισ ςτθ διαιτθςία ι ςτα δικαςτιρια, με αίτθμα τθν μθ κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ 
επιςτολισ, ι τθν κζςθ αυτισ υπό δικαςτικι μεςεγγφθςθ. 
Σασ δθλϊνουμε ακόμθ ότι θ υπόψθ εγγφθςθ μασ, κα παραμείνει ςε πλιρθ ιςχφ μζχρι να επιςτραφεί ς’ 
εμάσ θ παροφςα εγγυθτικι επιςτολι, μαηί με ζγγραφθ διλωςθ ςασ ότι μασ απαλλάςςετε από τθν 
υπόψθ εγγφθςθ. Μζχρι τότε, κα παραμείνουμε υπεφκυνοι για τθν άμεςθ καταβολι ς’ εςάσ του ποςοφ 
τθσ εγγφθςθσ. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ αυτισ κα παρατακεί εφόςον ηθτθκεί από τθν Υπθρεςία 
ςασ πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 
Σε περίπτωςθ μετάκεςθσ ι παράταςθσ του χρόνου φόρτωςθσ - παράδοςθσ των ειδϊν, ο προμθκευτισ 
κα πρζπει να παρατείνει αναλόγωσ το χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ ι να υποβάλει νζα, 
οπότε επιςτρζφεται θ αρχικι.  
 Ο κατά τα ανωτζρω παρατεινόμενοσ χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ κα είναι μεγαλφτεροσ κατά ζνα (1) 
τουλάχιςτον μινα από τθ νζα θμερομθνία παραλαβισ των ειδϊν. 
Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηασ μασ που ζχουν χορθγθκεί ςτο 
Δθμόςιο και ΝΡΔΔ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και αυτισ, δεν υπερβαίνουν το όριο που ζχει κακοριςτεί 
από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγυθτικισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 
πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου 
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 3 
ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 

 
Εκδότθσ (Ονομαςία Τράπεηασ, υποκατάςτθμα) : 
Θμερομθνία ζκδοςθσ: 
Ρροσ τθν (Ρλιρθ ςτοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ) : 
ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΥΡ’ ΑΙΘΜΟΝ ΓΙΑ ΡΟΣΟ ΕΥΩ. 
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ρθτά, ανζκκλθτα και 
ανεπιφφλακτα, ευκυνόμενοι απζναντι ςασ εισ ολόκλθρο και ωσ αυτοφειλζτεσ, υπζρ τθσ 
(εταιρείασ) ι ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ υπζρ των 
εταιρειϊν α) , β) κλπ, ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο 
υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, για ποςό ευρϊ
 και ολογράφωσ 
 Στο ωσ άνω ποςό περιορίηεται θ ευκφνθ μασ για τθν καλι λειτουργία του εξοπλιςμοφ τθσ από /
 / Σφμβαςθσ μεταξφ τθσ και  τθσ , που αφορά ςτο διαγωνιςμό τθσ Υπθρεςίασ ςασ τθσ 
 / /  με αντικείμενο τθν «ΡΟΜΘΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΕΝΟΣ (1)  ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ 
ΑΞΟΝΙΚΘΣ ΤΟΜΟΓΑΦΙΑΣ 64 ΤΟΜΩΝ» , ςφμφωνα με τθν υπ' αρ. .Β/13626/13-6-2018 διακιρυξι ςασ. 
Ραραιτοφμαςτε ρθτά και ανεπιφφλακτα από τθν ζνςταςθ του ευεργετιματοσ τθσ διηιςεωσ από το 
δικαίωμα προβολισ εναντίον ςασ όλων των ενςτάςεων του πρωτοφειλζτθ ακόμθ και των μθ 
προςωποπαγϊν και ιδιαίτερα οποιαςδιποτε άλλθσ ζνςταςθσ των άρκρων 852-855, 862-864 και 866-
869 ΑΚ, όπωσ και από τα δικαιϊματά μασ που τυχόν απορρζουν από τα άρκρα αυτά. 
Το παραπάνω ποςό βρίςκεται ςτθ διάκεςι ςασ, κα καταβλθκεί δε ςε εςάσ, ολόκλθρο ι εν 
μζρει χωρίσ καμίασ από μζρουσ μασ αντίρρθςθσ, αμφιςβιτθςθσ ι ζνςταςθσ και χωρίσ ζρευνα του 
βάςιμου ι θ μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 
Γ ια τθν καταβολι τθσ υπόψθ εγγφθςθσ δεν απαιτείται καμία εξουςιοδότθςθ ι ενζργεια ι 
ςυγκατάκεςθ τθσ οφτε κα λθφκεί υπόψθ οποιαδιποτε τυχόν ζνςταςθ ι επιφφλαξθ ι προςφυγι αυτισ 
ςτθ διαιτθςία ι ςτα δικαςτιρια, με αίτθμα τθν μθ κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ι τθ κζςθ 
αυτισ υπό δικαςτικι μεςεγγφθςθ. 
Θ υπόψθ εγγφθςθ κα παραμείνει ςε πλιρθ ιςχφ μζχρι τισ / / οπότε και κα 
επιςτραφεί ςε εμάσ θ παροφςα εγγυθτικι επιςτολι, μαηί με ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μασ 
απαλλάςςετε από τθν υπόψθ εγγφθςθ. Μζχρι τότε κα παραμείνουμε υπεφκυνοι για τθν άμεςθ 
καταβολι ςε εςάσ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ. 
Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και τα 
ΝΡΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει 
κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ 
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 
τζλοσ χαρτοςιμου. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ VIIΙ 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
 
Αρικμόσ ςφμβαςθσ:………… /20…..  
Ανακζτουςα Αρχι: ............  
Αντικείμενο:.................. / Συμβατικι αξία: ...........  
Αρικμόσ Σφμβαςθσ : …………………………..…. .  
CPV: ………………………  
Σιμερα τθν ________ του μθνόσ _____ του ζτουσ _________ , θμζρα ______ςτθ Λαμία, 
οι υπογεγραμμζνοι: 
 Αφενόσ 
 Το Γενικό Νοςοκομείο Λαμίασ που εδρεφει ςτθν Λαμία και εκπροςωπείται νόμιμα για τθν υπογραφι 
τθσ παροφςασ, ςφμφωνα με τθν με αρ. Γ4β/Γ.Ρ.οικ.6592/23-01-18 (ΦΕΚ 52/ΥΟΔΔ/01-02-18) Υπουργικι 
Απόφαςθ διοριςμοφ του  και το  αρ. ΦΕΚ 120/τ.ΥΟΔΔ/07-03-18) διόρκωςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ 
,από τον Διοικθτι Ευάγγελο Χατηθμαργαρίτθ  
 
και αφετζρου θ εταιρεία με τθν επωνυμία «_____________», Α.Φ.Μ. _________, ΔΟΥ ________, που 
εδρεφει ςτθ ___________, Τ.Κ. _______ ___________, τθλ. ___ ______, FΑΧ ___ ______, όπωσ νομίμωσ 
εκπροςωπείται από τον ………………………….με Α.Δ.Τ.: ………………….., βάςει του υπ’ αρικμ. 
……………….Ρρακτικοφ του Δ.Σ. (ΦΕΚ ςυγκρότθςθσ Δ.Σ. ςε ςϊμα ………………………),  
ςυμφϊνθςαν και ςυναποδζχκθκαν τα εξισ:  
Λαμβάνοντασ υπόψθ 
  1. Τθν υπ. αρ………………………………….., 2018 διακιρυξθ του Γ.Ν. Λαμίασ Ν.Ρ.Δ.Δ. διενεργικθκε τθν 
……………………… θλεκτρονικόσ διεκνισ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ τθ βζλτιςτθ ςχζςθ ποιότθτασ- τιμισ και με 
αντικείμενο τθν επιλογι Αναδόχου για τθ ςφναψθ,  ςφμβαςθσ προμικειασ & εγκατάςταςθσ ςυςκευισ  
τομογραφίασ 64 τομϊν  με CPV 33115000-9 (ςυςκευζσ τομογραφίασ ) 
 2. Τθν αρ.   ……………… προςφορά του  Αναδόχου, που υποβλικθκε ςτο πλαίςιο του διαγωνιςμοφ τθσ 
προαναφερόμενθσ διακιρυξθσ.  
 
3. Τθν  αρικ…………………. απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, με τθν οποία κατακυρϊκθκε το 

αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ τθσ προαναφερόμενθσ διακιρυξθσ, ςτον Ανάδοχο 

Συμφϊνθςαν και ζκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουκα: 

 
ΑΘΟ 1. ΟΙΣΜΟΙ 

Αντίκλθτοσ Το πρόςωπο που ο προμθκευτισ με ζγγραφθ διλωςι του, ςτθν οποία περιλαμβάνονται τα 

πλιρθ ςτοιχεία του προςϊπου (ονοματεπϊνυμο, ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμόσ τθλεφϊνου, fax, 

κλπ.) ορίηει ωσ υπεφκυνο για τισ ενδεχόμενεσ ανάγκεσ επικοινωνίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με αυτόν 

και αυτόσ με υπεφκυνθ διλωςι του αποδζχκθκε το διοριςμό αυτό. 

Διοικθτικι εντολι: οιαδιποτε οδθγία ι εντολι δίδεται γραπτϊσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι ι τθν 

Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ του Ρρομικειασ ςτον προμθκευτι ςχετικά με τθν 

υλοποίθςθ του Ρρομικειασ. 

Ζγγραφο: κάκε χειρόγραφθ, δακτυλογραφθμζνθ ι ζντυπθ ειδοποίθςθ, εντολι ι οδθγία ι 

πιςτοποιθτικό που εκδίδεται βάςει τθσ Σφμβαςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των τθλετυπιϊν, των 

τθλεγραφθμάτων και των τθλεομοιοτυπιϊν. 

Ρρομικεια:…………..: όπωσ εξειδικεφεται ςτθ Σφμβαςθ. 
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Θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ: Θ θμερομθνία υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ. 

Θμζρα: θ θμερολογιακι θμζρα. 

 
Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ τθσ Ρρομικειασ (ΕΡΡΕ): Το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο 

που ορίηεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι, με βαςικζσ αρμοδιότθτεσ τθν επίβλεψθ για τθν καλι εκτζλεςθ 

των όρων τθσ ςφμβαςθσ του προμικειασ και τθν παραλαβι του προμικειασ (τμθματικι – οριςτικι). 

Ραραδοτζα: Πλα τα ενδιάμεςα ι τελικά ζργα, προϊόντα και υπθρεςίεσ που ο προμθκευτισ κα 

παραδϊςει ι οφείλει να παραδϊςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ςφμφωνα με τθ Σφμβαςθ. 

Ρροκεςμίεσ: τα αναφερόμενα ςτθ Σφμβαςθ χρονικά διαςτιματα ςε θμζρεσ, που αρχίηουν να 

υπολογίηονται από τθν επομζνθ τθσ πράξθσ, ενζργειασ ι γεγονότοσ που ορίηεται ςτθ Σφμβαςθ ωσ 

αφετθρία. Πταν θ τελευταία θμζρα του χρονικοφ διαςτιματοσ ςυμπίπτει με μθ εργάςιμθ θμζρα, θ 

προκεςμία λιγει ςτο τζλοσ τθσ πρϊτθσ εργάςιμθσ θμζρασ μετά τθν τελευταία θμζρα του χρονικοφ 

διαςτιματοσ. 

Ρροςφορά: θ  προςφορά του προμθκευτι προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

Σφμβαςθ: θ παροφςα ςυμφωνία που ςυνάπτουν και υπογράφουν τα ςυμβαλλόμενα μζρθ για τθν 

εκτζλεςθ του Ρρομικειασ, όπωσ είναι δυνατό να τροποποιθκεί ι ςυμπλθρωκεί. 

Συμβατικά τεφχθ : Τα τεφχθ τθσ Σφμβαςθσ μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του προμθκευτι, κακϊσ 

και όλα τα τεφχθ που τθ ςυνοδεφουν και τθ ςυμπλθρϊνουν και περιλαμβάνουν κατά ςειρά ιςχφοσ : α) 

τθ Σφμβαςθ, β) τθ Διακιρυξθ, γ) τθν Ρροςφορά του προμθκευτι. 

Συμβατικό τίμθμα: το ςυνολικό ςυμβατικό αντάλλαγμα για τθν υλοποίθςθ τθσ προμικειασ. 

ΑΘΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΡΑΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Με τθν παροφςα, θ Ανακζτουςα Αρχι ανακζτει και ο προμθκευτισ αναλαμβάνει, ζναντι τθσ αμοιβισ 

που αναφζρεται πιο κάτω ςτθν παροφςα, τθν υλοποίθςθ τθσ  προμικειασ «…………………………………… ». 

Θ προμικεια κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τθν  υπ’  αρικμ. …………τεχνοοικονομικι προςφορά του 

προμθκευτι, ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ τθσ …..……διακιρυξθσ και τθν υπ’ αρικμ.  

……………..απόφαςθ κατακφρωςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Συγκεκριμζνα θ προμικεια περιλαμβάνει «………………………………………»   
 
 
 
ΑΘΟ 3. ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ – ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

 Ωσ χρόνοσ παράδοςθσ του ςυγκροτιματοσ ορίηεται ο ςυντομότεροσ δυνατόσ και όχι πζραν των 
πενιντα (50) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ μπορεί να παρατείνεται το ανϊτερο μζχρι το 1/3 αυτοφ, με 
επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου για επιβολι των προβλεπόμενων κυρϊςεων(ςχετ. άρκρο 
26 του Κ.Ρ.Δ ), ι να μετατίκεται. 
Επιςθμαίνεται ότι μετά τθ λιξθ τθσ παραπάνω παράταςθσ, κα κινείται θ διαδικαςία κιρυξθσ ζκπτωτου 
του προμθκευτι. 
 
 ΣΕΙΑ ΕΝΕΓΕΙΩΝ 
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Θ ςειρά (χρονοδιάγραµµα) των ενεργειϊν (φάςεων) που πρζπει να εκτελεςτοφν αµζςωσ µετά τθν 
υπογραφι τθσ ςφµβαςθσ, για να ολοκλθρωκεί θ οριςτικι παραλαβι του ςυγκροτιµατοσ είναι θ 
ακόλουκθ: 

Μετά τθν υπογραφι τθσ  ςφμβαςθσ μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν διενεργείται θ παραλαβι τθσ  
ςυςκευισ  τομογραφίασ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα κατωτζρω. Αρμόδιο όργανο τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ για τθν παραλαβι του εξοπλιςμοφ είναι θ Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ που 
ςυγκροτείται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/2016. Θ διαδικαςία 
παραλαβισ τθσ ςυςκευισ  τομογραφίασ περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ ςειρά ενεργειϊν. Αυτζσ 
ομαδοποιοφνται ςε τζςςερισ (4) φάςεισ που ζχουν ωσ εξισ: 

ΦΑΣΘ Α': Εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ πζντε (5) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ 

υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Επιτροπι 

Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ, να ςυντάξει το ςχζδιο τοποκζτθςθσ τθσ ςυςκευισ τομογραφίασ. 

Υποχρεοφται να λάβει υπόψθ του όλα τα δεδομζνα του διακζςιμου χϊρου ϊςτε να πραγματοποιιςει, 

με δικι του αποκλειςτικά ευκφνθ και ζξοδα, τυχόν απαιτοφμενεσ εργαςίεσ και ενζργειεσ(μελζτεσ, 

τροποποιιςεισ εγκαταςτάςεων, διαμορφϊςεισ, ενιςχφςεισ, πιςτοποιιςεισ, κ.λ.π.), οφτωσ ϊςτε αφενόσ 

να διαςφαλίςει τθ ςωςτι υποδομι του χϊρου εγκατάςταςθσ και αφετζρου το προσ προμικεια 

ςφςτθμα να παραδοκεί ςτουσ χριςτεσ ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία και ςφμφωνα με τισ 

απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ. 

ΦΑΣΘ Β': Εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ 

ολοκλιρωςθσ τθσ ΦΑΣΘΣ Α', με βάςθ τα τελικά ωσ άνω ςχζδια: 

(α) Ο ανάδοχοσ οφείλει,  να περατϊςει  τισ εργαςίεσ - διαμόρφωςθσ του χϊρου εγκατάςταςθσ τθσ 

ςυςκευισ  τομογραφίασ, (εργαςίεσ ςτατικότατα / επιπεδότθτασ, δάπεδα, ψευδοροφζσ, βαψίματα, 

θλεκτρολογικά κανάλια) κακϊσ και τισ εργαςίεσ τισ ςχετικζσ με τθν επαρκι ακτινοπροςταςία του 

χϊρου. 

(β) Ο Ανάδοχοσ οφείλει, να αποξθλϊςει τθν υφιςτάμενθ ςυςκευι τομογραφίασ , να τθν απομακρφνουν 

από τον χϊρο που είναι εγκατεςτθμζνθ, να τθν αποκζςουν ςτον υποδεικνυόμενο από τθν Επιτροπι 

Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ χϊρο τθσ ανακζτουςασ αρχισ (προσ απόςυρςθ και όχι 

επαναλειτουργία) και να ολοκλθρϊςουν τισ εργαςίεσ τοποκζτθςθσ θλεκτρολογικοφ πίνακα και 

κλιματιςτικϊν ςυςτθμάτων, όπου αυτό όπου αυτό απαιτείται, και να προςκομίςουν τθν νζα ςυςκευι 

τομογραφίασ, καινοφργια και ςυνοδευόμενθ από ό,τι άλλο απαιτείται από τθν παροφςα διακιρυξθ 

προκειμζνου να διενεργθκεί  παραλαβι αυτϊν. 

Ειδικότερα, θ παραλαβι τθσ ςυςκευισ  τομογραφίασ διενεργείται από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ 

και Ραραλαβισ εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν από τθν προςκόμιςι 

τουσ ςτον προβλεπόμενο χϊρο. Θ  παραλαβι ςυνίςταται ςε ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των 

προςφερόμενων ειδϊν ςε αντιπαραβολι και ςυμφωνία με τα προςκομιηόμενα δελτία αποςτολισ ι 

δελτία αποςτολισ-τιμολόγια. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ αυτισ, ςυντάςςεται από τθν 

Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ πρωτόκολλο  παραλαβισ.  

ΦΑΣΘ Γ': Εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ πζντε (5) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ 

ολοκλιρωςθσ τθσ ΦΑΣΘΣ Β' άρχεται θ ΦΑΣΘ Γ' (δοκιμαςτικι περίοδοσ): 

Α' Ο Ανάδοχοσ επζχει τισ ακόλουκεσ υποχρεϊςεισ: 

(α) Αφενόσ να ζχει  εγκαταςτιςει και κζςει ςε πλιρθ λειτουργία τθν ςυςκευι τομογραφίασ και 

αφετζρου να ξεκινιςει τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ τθσ  ανακζτουςασ  αρχισ. 
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(β) Να χρθςιμοποιεί  το προςωπικό που ζχει δθλϊςει ςτθν προςφορά του. Αυτό πρζπει να είναι 

εξειδικευμζνο και αςφαλιςμζνο, να εφαρμόηει τουσ τεχνικοφσ και επιςτθμονικοφσ κανόνεσ, τισ 

διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ, των εφαρμοηόμενων οδθγιϊν και κανονιςμϊν, τισ οδθγίεσ και τα 

ςχζδια των καταςκευαςτικϊν οίκων κακϊσ και τισ οδθγίεσ τθσ  ανακζτουςασ  αρχισ. 

(γ) Να προςκομίηει και να χρθςιμοποιεί  για τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία τθσ ςυςκευισ 

τομογραφίασ είδθ και υλικά καινοφργια, αμεταχείριςτα, χωρίσ ελαττϊματα, τα οποία να ικανοποιοφν 

όλουσ τουσ όρουσ ςφμβαςθσ, που κακορίηουν τον τφπο, τθν κατθγορία και τα υπόλοιπα 

χαρακτθριςτικά τουσ. 

(δ) Να χορθγεί  ςτθν  ανακζτουςα αρχι ανεξαιρζτωσ κάκε πλθροφορία αναφορικά με τα ανωτζρω 

υλικά. 

(ε) Να πραγματοποιιςει  τθν πλιρθ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ τθσ  ανακζτουςασ  αρχισ  επί τθσ 

λειτουργίασ τθσ ςυςκευισ και επί τθσ πλιρουσ εκμετάλλευςθσ των δυνατοτιτων τουσ, ςφμφωνα με το 

αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ που ζχουν κατακζςει με τθν προςφορά τουσ, για τουσ χριςτεσ τθσ 

ςυςκευισ  τομογραφίασ (ιατροφσ - φυςικοφσ - τεχνολόγουσ). Θ εν λόγω εκπαίδευςθ ζχει διάρκεια 

δεκαπζντε (15) θμερολογιακϊν μερϊν από τθν παραλαβι.  Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται , κατά τθ 

διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, άνευ πρόςκετθσ αμοιβισ, να επαναλάβει, ςε περίπτωςθ που ηθτθκεί από τθν 

ανακζτουςα  αρχι τθν εκπαίδευςθ για το ίδιο διάςτθμα. 

(ςτ) Να παραδϊςει  ςτθν   ανακζτουςα αρχι: 

- Ρλιρθ ςειρά τευχϊν (εισ διπλοφν) με οδθγίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ (ServiceManuals) ςτθν 

ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα. 

- Δφο (2) εγχειρίδια λειτουργίασ (Operational Manuals) ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

- Ρλιρεσ πρωτόκολλο ελζγχου θλεκτρικισ αςφάλειασ του ςυγκροτιματοσ. 

- Δφο (2) ςειρζσ επιςιμων καταλόγων (βιβλίων), ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι, με όλουσ τουσ 

κωδικοφσ ανταλλακτικϊν του εργοςταςίου παραγωγισ του ςυγκροτιματοσ  (parts books) ςτθν 

ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ τθσ ςυςκευισ τομογραφίασ μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ 

λιξθ του αρχικοφ ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, μόνον ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ του άρκρου 

206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ 

χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν 

αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ 

του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. 

Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι εάν 

λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί  θ ςυςκευι τομογραφίασ, ο 

ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν ανακζτουςα αρχι, τθν αποκικθ υποδοχισ των υλικϊν και 

τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον 

πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ , ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει 

ςτθν ανακζτουςα αρχι  με τθν οποία ςυμβάλλεται, αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ 

αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ 

ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. 

ΦΑΣΘ Δ': Εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ δεκαπζντε (15) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν επομζνθ 

τθσ ολοκλιρωςθσ τθσ δοκιμαςτικισ περιόδου τθσ ΦΑΣΘΣ Γ' διενεργείται θ οριςτικι παραλαβι τθσ  

ςυςκευισ  τομογραφίασ από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ. 

Κατά τθν διαδικαςία οριςτικισ παραλαβισ  διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ αυτϊν, μζςω 

ΑΔΑ: 722Β4690ΒΜ-2ΞΣ





 

Γενικό Νοζοκομείο Λαμίας   Σελίδα 82 από 91 
 

μακροςκοπικοφ ελζγχου και πρακτικισ δοκιμαςίασ. Συγκεκριμζνα ελζγχεται, με τα απαιτοφμενα 

εργαλεία και όργανα μετριςεων, κατά τρόπο τεχνικά άρτιο και ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ, θ ουςιαςτικι 

πλιρωςθ των προδιαγραφϊν που αυτζσ φζρουν. Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ του ελζγχου βαρφνει τον 

Ανάδοχο, ο οποίοσ μπορεί, εφόςον το επικυμεί, να παρίςταται κατά τθ διάρκειά του.  

Θ Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ ςυντάςςει, μετά το πζρασ του ελζγχου, πρωτόκολλο 

ςυμφϊνωσ με τα οριηόμενα ςτθν παρ.3 του άρκρου 208 του ν. 4412/2016. 

 
 ΟΙΣΤΙΚΘ ΡΑΑΛΑΒΘ  
 Θ παραλαβι του ςυγκροτιματοσ (οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι) κα γίνει ςε κατάςταςθ πλιρουσ 
λειτουργίασ, ωσ ειδικότερα ορίηεται από τθν ςχετικι κείμενθ νομοκεςία. Οι περιγραφόμενεσ ςτθ 
ςφμβαςθ δυνατότθτεσ του ςυγκροτιματοσ κα ελεγχκοφν ςε κάκε περίπτωςθ µε τα απαιτοφμενα 
εργαλεία και όργανα μετριςεων και ελζγχου, πάντοτε δε κατά τρόπο τεχνικά άρτιο και όπου αυτό δεν 
είναι δυνατό, ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ. Πλα τα είδθ και υλικά, που κα προςκομίςει ο ανάδοχοσ ςτο 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ για τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία του υπό προμικεια ςυγκροτιματοσ, πρζπει να είναι 
καινοφργια αμεταχείριςτα χωρίσ ελαττϊματα και να ικανοποιοφν όλουσ τουσ όρουσ ςφμβαςθσ, που 
κακορίηουν τον τφπο, τθν κατθγορία και τα υπόλοιπα χαρακτθριςτικά του. Ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται 
να δϊςει οποιαδιποτε ςτοιχεία προζλευςθσ των υλικϊν ικελε ηθτιςει ο φορζασ για διαπίςτωςθ τθσ 
ποιότθτασ και των χαρακτθριςτικϊν τουσ. Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να ελζγχει κάκε 
προςκομιηόμενο υλικό και ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να υπακοφςει ςε οποιεςδιποτε εντολζσ των 
αρμοδίων υπθρεςιϊν του, για υλικό το οποίο δεν εκπλθρϊνει τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ, που 
αναφζρονται ςτθν ποιότθτα και τα χαρακτθριςτικά του.  

Διαδικαςία παραλαβισ των υπθρεςιϊν ιατρικισ απεικόνιςθσ 

1. Θ Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ τθρεί μθνιαίο θμερολόγιο, ςτο 

οποίο καταγράφεται θ εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν ιατρικισ απεικόνιςθσ, όπωσ αυτζσ προβλζπονται ςτο 

Ραράρτθμα IV τθσ Διακιρυξθσ. Συγκεκριμζνα, ςτο θμερολόγιο καταγράφονται οι θμζρεσ, ϊρεσ και 

πρϊτα λεπτά λειτουργίασ των ςυςκευϊν τομογραφίασ, οι θμζρεσ, ϊρεσ και πρϊτα λεπτά 

ακινθτοποίθςθσ τουσ λόγω βλάβθσ οποιουδιποτε τμιματόσ τουσ, θ παρεχόμενθ προλθπτικι και 

τακτικι ςυντιρθςθ, τυχόν τεχνικά προβλιματα που προζκυψαν και λοιπά ςτοιχεία που απαιτοφνται 

για τον ζλεγχο τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

2. Θ Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ τθσ  ανακζτουςασ αρχισ ςτο τζλοσ κάκε διμινου, ιτοι 

ζξι (6) φορζσ κατ’ ζτοσ  ςτθ  διάρκεια εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ, διενεργεί ζλεγχο τθσ ορκισ λειτουργίασ 

των ςυςκευϊν τομογραφίασ και τθσ ορκισ εκτζλεςθσ των παρεπόμενων υπθρεςιϊν. Κατ' εξαίρεςθ, για 

το πρϊτο ζτοσ  ςτθ διάρκεια τθσ  εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ, διενεργοφνται πζντε (5) ζλεγχοι, του πρϊτου 

αρχομζνου ελζγχου μετά ςτο τζλοσ του τετραμινου που ζπεται τθσ ολοκλιρωςθσ τθσ προλεγόμενθσ 

ΦΑΣΘΣ Δ'. Ο ζλεγχοσ είναι ποςοτικόσ και ποιοτικόσ κατά τα οριηόμενα ςτθν προλεγόμενθ ΦΑΣΘ Δ', 

περαιτζρω δε βαςίηεται και ςτισ καταγραφζσ του ανωτζρω θμερολογίου. Εάν θ ωσ άνω Επιτροπι 

διαπιςτϊςει ότι θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ανταποκρίνεται πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ 

ςφμβαςθσ, ςυντάςςει πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που 

διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και υπολογίηονται οι αντίςτοιχεσ ανά παρζκκλιςθ 

επιβαλλόμενεσ ποινικζσ ριτρεσ, όπωσ αυτζσ προβλζπονται Ραράρτθμα IV τθσ διακιρυξθσ. 

3. Τα πρωτόκολλα οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνονται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο και οι 

αποφάςεισ του κοινοποιοφνται υποχρεωτικά ςτον Ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα 

μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ αυτϊν και δεν 

λθφκεί ςχετικι απόφαςθ για τθν ζγκριςθ ι τθν απόρριψι τουσ, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει 

ςυντελεςκεί αυτοδίκαια. 

 

ΑΔΑ: 722Β4690ΒΜ-2ΞΣ





 

Γενικό Νοζοκομείο Λαμίας   Σελίδα 83 από 91 
 

 ΑΘΟ 4:  ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 
1. Ο Ανάδοχοσ κα   αναλάβει ο ίδιοσ τθν μεταφορά και εγκατάςταςθ του νζου ςυγκροτιματοσ ςτο χϊρο 
τοποκζτθςθσ και παραμονισ του, µε βάςθ τθν ελλθνικι νομοκεςία και τουσ αντίςτοιχουσ κανονιςμοφσ. 
 2. Ο Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να εκτελζςει πλιρωσ τθν εγκατάςταςθ του ςυγκροτιματοσ και να το 
παραδϊςει ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία, µε δικό του ειδικευμζνο και αςφαλιςμζνο προςωπικό 
και δικι του ολοκλθρωτικά ευκφνθ, ςφμφωνα µε τουσ τεχνικοφσ & επιςτθμονικοφσ κανόνεσ, τουσ 
κανονιςμοφσ του ελλθνικοφ κράτουσ, µε τισ οδθγίεσ και τα ςχζδια του καταςκευαςτικοφ οίκου και 
τζλοσ τισ οδθγίεσ των αρμοδίων υπθρεςιϊν του φορζα, ςτον χϊρο που κα εγκαταςτακεί το υπό 
προμικεια ςφςτθμα αξονικισ τομογραφίασ.  
-3.Ο ανάδοχοσ επίςθσ είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελζςει τισ εργαςίεσ αποξιλωςθσ του παλαιοφ 
εξοπλιςμοφ που απαιτθκοφν και  τθν εναπόκεςι του κατόπιν ςε χϊρο που κα του υποδειχκεί από το 
νοςοκομείο.  Επίςθσ υποχρεοφται να λάβει υπόψθ του όλα τα δεδομζνα του διακζςιμου χϊρου ϊςτε 
να πραγματοποιιςει, με δικι του αποκλειςτικά ευκφνθ και ζξοδα, τυχόν απαιτοφμενεσ εργαςίεσ και 
ενζργειεσ(μελζτεσ, τροποποιιςεισ εγκαταςτάςεων, διαμορφϊςεισ, ενιςχφςεισ, πιςτοποιιςεισ, κ.λ.π.), 
οφτωσ ϊςτε αφενόσ να διαςφαλίςει τθ ςωςτι υποδομι του χϊρου εγκατάςταςθσ και αφετζρου το 
προσ προμικεια ςφςτθμα να παραδοκεί ςτουσ χριςτεσ ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία και 
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ. 
4.Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να πραγματοποιιςει τθν πλιρθ εκπαίδευςθ του αντίςτοιχου προςωπικοφ 
του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (χριςτεσ) επί τθσ λειτουργίασ του ςυγκροτιματοσ και επί τθσ πλιρουσ 
εκμετάλλευςθσ των δυνατοτιτων του, ςφμφωνα µε το αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ του 
προςωπικοφ του τμιματοσ( ιατρϊν, χειριςτϊν), που ζχει κατακζςει µε τθν προςφορά του, για τουσ 
χριςτεσ αυτοφ. Θ εν λόγω εκπαίδευςθ κα ζχει διάρκεια τουλάχιςτον δεκαπζντε (15) θμερολογιακϊν 
θμερϊν, µε ζναρξθ μετά τθν εγκατάςταςθ του ςυγκροτιματοσ από τον ανάδοχο και άνευ πρόςκετθσ 
αμοιβισ αυτοφ, και κα ζχει ολοκλθρωκεί ζωσ τθν οριςτικι παραλαβι του ςυγκροτιματοσ. Το υπόψθ 
εκπαιδευτικό ωσ και το τεχνικό προςωπικό κα αναφερκοφν χωριςτά με τον αντίςτοιχο χρόνο 
εναςχόλθςισ τουσ, τα προςόντα, εκπαίδευςθ κλπ και κα ςυνυποβλθκοφν ςχετικά πιςτοποιθτικά 
ειδικισ προσ τοφτο εκπαίδευςθσ και αντίςτοιχθσ εξουςιοδότθςθσ από τον καταςκευαςτι ι τον 
εξουςιοδοτθμζνο αντιπρόςωπο του ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν Οδθγία 
93/42/EEC, ϊςτε να τεκμθριϊνεται θ καταλλθλότθτά τουσ, αντίςτοιχα, για τθν πλιρθ εκπαίδευςθ των 
χρθςτϊν επί τθσ λειτουργίασ των μθχανθμάτων και τθσ πλιρουσ εκμετάλλευςθσ των δυνατοτιτων των 
ειδϊν, ενϊ για το τεχνικό προςωπικό ι καταλλθλότθτα του για εγκατάςταςθ- service κλπ των υπόψθ 
ειδϊν. Ρζραν τοφτου, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται, άνευ πρόςκετθσ αμοιβισ, να επαναλάβει τθν ωσ άνω 
εκπαίδευςθ για ίδιο χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον, όταν και εάν αυτό ηθτθκεί από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, 
μζςα ςτθν διάρκεια τθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ.  
Επίςθσ Τεχνικό προςωπικό του τμιματοσ Βιοϊατρικισ Τεχνολογίασ (ζνα άτομο που κα υποδείξει θ 
υπθρεςία), με ζξοδα του Αναδόχου, κα πρζπει να εκπαιδευτεί ςτουσ χϊρουσ τθσ εταιρείασ ι του 
καταςκευαςτικοφ οίκου, ςφμφωνα με το πρόγραμμα που λαμβάνουν εκπαίδευςθ οι τεχνικοί τθσ 
εταιρείασ για διάγνωςθ και αποκατάςταςθ βλαβϊν και ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτικοφ 
οίκου και κα δοκεί επίςθμο προσ τοφτο πιςτοποιθτικό.  Θ εν λόγω εκπαίδευςθ, κα πρζπει να 
πραγματοποιθκεί εντόσ οκτϊ(8) μθνϊν από τθν θμζρα οριςτικισ παραλαβισ και ςε περίπτωςθ που 
ςυντρζχουν λόγοι (κατόπιν αμοιβαίασ ςυμφωνίασ του προμθκευτι με το νοςοκομείο για παράταςθ 
αυτοφ) όχι πζρα των είκοςι(20) μθνϊν. 
5. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να δθλϊςει ότι, εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν λιξθ τθσ 
προτεινόμενθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ μζχρι τθν λιξθ του διαςτιματοσ των δζκα ετϊν 
από τθν οριςτικι παραλαβι του ςυγκροτιματοσ και εφόςον του ηθτθκεί, κα παράςχει επιπλζον μία 
τουλάχιςτον ανάλογθ εκπαίδευςθ χρθςτϊν φςτερα από αίτθμα του φορζα χωρίσ τθν καταβολι 
πρόςκετθσ αμοιβισ, προσ εκπαίδευςθ νζου προςωπικοφ, με τθν προχπόκεςθ φπαρξθσ ςυμβολαίου 
πλιρουσ ςυντιρθςθσ. 
6. Με τθν λιξθ του εγκατάςταςθσ και αφοφ θ επιτροπι παραλαβισ ςε ςυνεργαςία με τον υπεφκυνο 
ακτινοφυςικό του νοςοκομείου, βεβαιωκεί ότι το ςυγκρότθμα ανταποκρίνεται πλιρωσ ςφμφωνα με 
τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και είναι απολφτωσ ςφμφωνο µε τθν 
προςφορά του αναδόχου, μετά από λεπτομερείσ ελζγχουσ ςε κάκε περίπτωςθ µε τα απαιτοφμενα 
εργαλεία και όργανα μετριςεων και ελζγχου και όπου αυτό δεν είναι δυνατό ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ 
µε τθν διαδικαςία εξετάςεων ι και δοκιμζσ ςτισ οποίεσ κα το υποβάλλει αυτι κατά τθν κρίςθ τθσ και 
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εφόςον ζχουν εκτελεςτεί ςτο ςφνολό τουσ οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ, κα γίνει θ οριςτικι παραλαβι 
αυτοφ και κα ςυνταχκεί το οριςτικό πρωτόκολλο παραλαβισ. Εάν κατά τθν ανωτζρω διαδικαςία 
ανακφψουν προβλιματα, δεν ςυντάςςεται οριςτικό πρωτόκολλο. 
- Κατά τθν υπογραφι του πρωτοκόλλου οριςτικισ παραλαβισ ςε κατάςταςθ πλιρουσ λειτουργίασ ο 
ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει :  
- Ρλιρθ ςειρά τευχϊν (εισ διπλοφν) µε οδθγίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ (SERVICE MANUALS) ςτθν 
Ελλθνικι ι Αγγλικι γλϊςςα.  
- ∆φο (2) Εγχειρίδια Λειτουργίασ (Operational Μanuals) ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  
- Ρλιρεσ πρωτόκολλο ελζγχου θλεκτρικισ αςφάλειασ του ςυγκροτιματοσ.  
- Δφο (2) ςειρζσ επιςιμων καταλόγων (βιβλίων), ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι, µε όλουσ τουσ 
κωδικοφσ ανταλλακτικϊν του εργοςταςίου παραγωγισ του ςυγκροτιματοσ (Parts Books) ςτθν ελλθνικι 
ι αγγλικι γλϊςςα.  
Πλα τα ανωτζρω κα παραδοκοφν και ςε θλεκτρονικι μορφι ςτο Τμιμα Βιοϊατρικισ Τεχνολογίασ του 
Νοςοκομείου. 

Εάν κατά τθν παράδοςθ ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία του ςυγκροτιματοσ ανακφψουν 
προβλιματα, ελλείψεισ, ι αμφιβολίεσ, δεν ςυντάςςεται το οριςτικό πρωτόκολλο παραλαβισ, ωςότου 
αυτά διευκετθκοφν. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ 
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο 
τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δίκαιου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του 
Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.  

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που 
επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν 
εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ 
 
ΑΘΟ 5:  ΡΛΘΩΜΘ ΚΑΙ ΚΑΤΘΣΕΙΣ  
Θ πλθρωμι κα γίνεται μετά τθν ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των ειδϊν, με τθν ζκδοςθ του 
ςχετικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ και μζςα ςτθ νόμιμθ προκεςμία, που προβλζπεται ςτθν 
υποπαράγραφο Η5 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/9.5.2013, Τ. Α’) 
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ 
και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν 
τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 
Θ αμοιβι που κα καταβλθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτον προμθκευτι ανζρχεται ςτο ποςό των 
………… ευρϊ και ……….. λεπτϊν (€), πλζον ΦΡΑ 24%  ιτοι ςυνολικά ………………… ευρϊ και  
………….λεπτϊν (……….). Ο προμθκευτισ αναλαμβάνει τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ κεωρϊντασ το 
ςυμβατικό αντάλλαγμα επαρκζσ, νόμιμο και εφλογο για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ, 
μετά από ςυνολικι ζρευνα που πραγματοποίθςε πριν τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ του. Στο τίμθμα 
περιλαμβάνονται όλεσ οι ενδεχόμενεσ αμοιβζσ τρίτων κακϊσ και οι δαπάνεσ του προμθκευτι για τθν 
εκτζλεςθ τθσ Ρρομικειασ, χωρίσ καμία περαιτζρω επιβάρυνςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 
Toν  Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται  με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  
α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 
β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι 
από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων 
Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 
γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
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Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν 
επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ. 
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ των διατάξεων τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί νόμιμων κρατιςεων ι/και 
φόρου ειςοδιματοσ ι οποιαδιποτε άλλθ τροποποίθςθ/ςυμπλιρωςθ τυχόν διατάξεων, οι όροι τθσ 
Ρροκιρυξθσ, κακϊσ και τθσ Σφμβαςθσ που πρόκειται να υπογραφεί µε τον Ανάδοχο, ςυμμορφϊνονται 
µε τισ νζεσ διατάξεισ. 
 
Ο ΦΡΑ καταβάλλετε από τθν υπθρεςία. 
 
Πλα τα τιμιματα τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ (ςυνολικά και τιμζσ μονάδοσ), παραμζνουν ςτακερά και δεν 

υπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ ι αφξθςθ ζωσ τθν ςυμβατικι θμερομθνία ολοκλιρωςθσ τθσ 

προμικειασ. 

ΑΘΟ: 6  ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ 

 Α)  ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

1. Ο Ανάδοχοσ κατζκεςε τθν υπ' αρικμ ............................. εγγυθτικι επιςτολι ςυνολικοφ ποςό  ………€ 
τθσ τράπεηασ ......................... για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ, θ οποία καλφπτει το 
πζντε τοισ εκατό (5%) του εκτιμϊμενου ςυνολικοφ κόςτουσ, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ και 
ιςχφοσ μζχρι τθν επιςτροφι τθσ ςτθν ωσ άνω τράπεηα. 
2. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των 
όρων τθσ παροφςασ και κάκε απαίτθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ζναντι του Αναδόχου. 
3. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ είναι ενόσ (1) ζτουσ και τριϊν (3) μθνϊν. 
4. Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5 τθσ υπ'αρικμ
 /2018 διακιρυξθσ, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο Ανάδοχοσ είναι 
υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ 
ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ. 
5. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και 
ποιοτικι παραλαβι του ςυνολικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν 
υποχρεϊςεων, τθν εκκακάριςθ τυχόν απαιτιςεων μεταξφ των ςυμβαλλομζνων και τθν πλθρωμι 
του Αναδόχου. 
6. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. 
7. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ προβλζπει ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςισ τθσ το οφειλόμενο ποςό 
υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου. 
Σε πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποςό λόγω επιβολισ προςτίμου 

Β) ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ  

Μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ τθσ προμικειασ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 72  του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 2% του 
ςυνολικοφ ςυμβατικοφ τιμιματοσ, που κα αναλάβει, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ, χρονικισ 
διάρκειασ δφο (2) ετϊν τουλάχιςτον από τθν θμερομθνία παραλαβισ. Κατά το διάςτθμα αυτό, θ 
εγγυθτικι επιςτολι καλισ λειτουργίασ κα παραμείνει ςτθν Α.Α. 
Θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον 
τα αναφερόμενα ςτα άρκρα 72 και 215 του ν. 4412/2016. 
Θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά κάκε απαίτθςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, ςχετικά με τθν καλι λειτουργία του αντικειμζνου τθσ 
προμικειασ. 
Θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ 
αυτι ειδικότερα ορίηει.  
Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του 
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αντικειμζνου τθσ προμικειασ Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει 
ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και ςε χρόνο που 
περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ. 
Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ, προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του 
αναδόχου ςτα προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ 
τθσ τθρϊντασ ςχετικά πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ 
του υποχρεϊςεισ, επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του 
αναδόχου. 
Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ 
επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ 
λειτουργίασ, ςτο οποίο αποφαίνεται για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ 
ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ, ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο 
μπορεί να προτείνει τθν ολικι ι μερικι κατάπτωςθ τθσ εγγυιςεωσ καλισ λειτουργίασ. Το πρωτόκολλο 
εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 
 

ΑΘΟ: 7  ΣΥΝΤΘΘΣΘ -ΣΥΓΚΟΤΘΜΑΤΟΣ 

Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθ πλιρθ ςυντιρθςθ και επιςκευι του ςυγκροτιματοσ και των 
αναφερόμενων μερϊν και εξαρτθμάτων του ςυμπεριλαμβανομζνου του παρελκόμενου εξοπλιςμοφ 
κακ' όλθν τθν διάρκεια τθσ  Σφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα ειδικά εγχειρίδια και προδιαγραφζσ του 
καταςκευαςτι Οίκου. Ρροσ τοφτο ο  ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει ςτθν Ελλάδα μόνιμα 
κατάλλθλα εκπαιδευμζνο προςωπικό, με πιςτοποιθτικό εκπαίδευςθσ και εξουςιοδότθςθσ αυτοφ από 
τον καταςκευαςτι ι τον εξουςιοδοτθμζνο αντιπρόςωπο του ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ όπωσ αυτοί 
ορίηονται ςτθν Οδθγία 93/42/EEC, για τθν ςυντιρθςθ του ςυγκεκριμζνου μθχανιματοσ. Σε περίπτωςθ 
αλλαγϊν που ζχουν επζλκει ςτο εν λόγω προςωπικό (αλλαγζσ προςϊπων, επιπλζον εκπαιδεφςεισ, νζα 
πιςτοποιθτικά από τον καταςκευαςτι ι τον εξουςιοδοτθμζνο αντιπρόςωπο του ςτθν Ευρωπαϊκι 
Ζνωςθ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν Οδθγία 93/42/EEC, κλπ) ςε ςχζςθ με τα ςτοιχεία που ο Ανάδοχοσ 
είχε κατακζςει με τθν προςφορά τθσ για τθν ανάλθψθ τθσ προμικειασ, είναι απαραίτθτο να 
υποβλθκοφν αυτά ςτθν ανακζτουςα αρχι προ τθσ υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ.  
Στθν πλιρθ ςυντιρθςθ- επιςκευι του ςυγκροτιματοσ και παρελκόμενου εξοπλιςμοφ 
περιλαμβάνονται : 

α) Θ ςυντιρθςθ του ςυγκροτιματοσ όπωσ αυτι προκφπτει από τα εγχειρίδια του 
καταςκευαςτικοφ οίκου του προςφερόμενου μοντζλου και τον προλθπτικό ζλεγχο, ϊςτε το 
ςυγκρότθμα να είναι πάντα ςε κατάςταςθ ετοιμότθτασ. 
β) Θ αποκατάςταςθ απεριόριςτου αρικμοφ  βλαβϊν ςυμπεριλαμβανομζνων και των  
ανταλλακτικϊν (εξαιρουμζνων μόνον των αναλϊςιμων υλικϊν τα οποία είναι: 
 μζςα αποκικευςθσ (dvd, cd, usb, stick), φιλμ, χαρτί, μελάνια, θλεκτρόδια, ςκιαγραφικά, 
ςφριγγεσ εγχυτϊν, ιμάντεσ πρόςδεςθσ, μαξιλάρια και κάλυμμα προςταςίασ επιφάνειασ 
κατάκλιςθσ του αςκενοφσ, των οποίων των οποίων θ προμικεια βαρφνει τθν Ανακζτουςα 
Αρχι. 
Κατά τθ διάρκεια τθσ εκτελεςτικισ  ςφμβαςθσ θ Ανακζτουςα Αρχι  δεν κα ευκφνεται για καμία βλάβθ 
του όλου ςυγκροτιματοσ, προερχόμενθ από τθ ςυνικθ και ορκι χριςθ του και δεν κα επιβαρφνεται 
με κανζνα ποςό για τα εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά, κλπ., εκτόσ των αναλωςίμων που αναφζρεται με 
ςαφινεια ανωτζρω ότι εξαιροφνται. 
 Θ ςυντιρθςθ κα  περιλαμβάνει τθν πλιρθ τεχνικι κάλυψθ για όλα τα μζρθ του προςφερόμενου (και 
ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ) εξοπλιςμοφ, ςυμπεριλαμβανομζνου και του 
παρελκόμενου εξοπλιςμοφ, όπωσ κονςόλα χειριςμοφ,  ανεξάρτθτοσ κεντρικόσ Server, Θ/Υ client, 
οκόνεσ, εγχυτισ, UPS κλπ hardware & software, κλπ), τα οποία κα καλφπτονται πλιρωσ , χωρίσ 
παρζκκλιςθ των προαναφερόμενων αναλωςίμων. 
γ) Τθν αντικατάςταςθ απεριόριςτου αρικμοφ ακτινολογικϊν λυχνιϊν, ανιχνευτϊν κλπ και ανεξαρτιτωσ 
αρικμοφ εξετάςεων κατά τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. 
δ) Τθ λιψθ κάκε προλθπτικοφ μζτρου για τθν αποφυγι τυχόν ανωμαλιϊν ι ηθμιϊν. 
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ε) Τυχόν επικαιροποιιςεισ του καταςκευαςτικοφ Οίκου ςε υπάρχοντα προγράμματα (software, 
hardware κλπ.). 
Θ ςυντιρθςθ και επιςκευι κα γίνεται με τα απαιτοφμενα ειδικά εργαλεία και όργανα μετριςεωσ και 
ελζγχου από ειδικά εκπαιδευμζνο προςωπικό του Αναδόχου, ςφμφωνα με τισ διεκνϊσ ιςχφουςεσ 
προδιαγραφζσ του καταςκευαςτικοφ Οίκου του ςυγκροτιματοσ. 
Κατά τθ ςυντιρθςθ ι επιςκευι  κα προβαίνει κατά τθν άποψι τθσ, ςε κάκε απαιτοφμενθ τεχνικι 
μετατροπι για τθν αρτιότερθ και αςφαλι λειτουργία και απόδοςθ του ςυγκροτιματοσ, εφ’ όςον τοφτο 
επιτρζπεται ι προβλζπεται από τον καταςκευαςτικό Οίκο. Οι μετατροπζσ αυτζσ δεν κα ζχουν 
επίπτωςθ ςτθν παρεχομζνθ ποιότθτα και ταχφτθτα των εκτελουμζνων εξετάςεων, όπωσ αυτζσ 
προςδιορίηονται ςτθ ςφμβαςθ τθσ αγοράσ του ςυγκροτιματοσ. Αντίκετα αποςκοποφν ςτθ βελτίωςθ 
των λειτουργικϊν χαρακτθριςτικϊν. 
Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ενθμερϊνει τθν ανακζτουςα αρχι  ςχετικά με τισ βελτιϊςεισ του 
Συγκροτιματοσ που ςυνιςτά ο καταςκευαςτικόσ οίκοσ. 

      Κακ' όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ εκτελεςτικισ  ςφμβαςθσ κα τθρείται θμερολόγιο λειτουργίασ-βλαβϊν 
και ςυντιρθςθσ του ςυγκροτιματοσ, με ευκφνθ του τμιματοσ εγκατάςταςθσ του ςυγκροτιματοσ. Το 
θμερολόγιο αυτό κα υπογράφεται από τον εκπρόςωπο τθσ ανακζτουςασ αρχισ  (ο οποίοσ κα είναι ο 
αρμόδιοσ ιατρόσ του Τμιματοσ, ι ο ακτινοφυςικόσ, ι τεχνολόγοσ ακτινολόγοσ, ι ο τεχνικόσ του 
τμιματοσ Βιοϊατρικισ τεχνολογίασ)  και τον υπεφκυνο τεχνικό Του αναδόχου. Στο θμερολόγιο κα 
αναγράφονται όλεσ οι βλάβεσ και τα αίτιά τουσ, οι ενζργειεσ αποκατάςταςισ τουσ από τθν πλευρά του 
Αναδόχου  κακϊσ και ο χρόνοσ ακινθτοποίθςθσ του μθχανιματοσ. 

        Ο Ανάδοχοσ  οφείλει να λαμβάνει όλα τα επιβαλλόμενα μζτρα αςφαλείασ και να εξαςφαλίηει το 
προςωπικό των ςυνεργείων τθσ για κάκε περίπτωςθ ατυχιματοσ, που τυχόν ςυμβεί κατά τθν διάρκεια 
εκτζλεςθσ εργαςιϊν , επί του μθχανιματοσ. 
 

Ο  ανάδοχοσ υποχρεϊνεται, εφόςον το επικυμεί θ Ανακζτουςα Αρχι, να αναλάβει τθ ςυντιρθςθ και 
τθν επιςκευι του όλου ςυγκροτιματοσ (περιλαμβανομζνου του παρελκόμενου εξοπλιςμοφ) με τουσ 
ίδιουσ όρουσ που ιςχφουν για το χρονικό διάςτθμα τθσ εγγφθςθσ, μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ δζκα (10) ετϊν 
τουλάχιςτον από τθν οριςτικι παραλαβι αυτοφ ςε κατάςταςθ λειτουργίασ, ζναντι ιδιαίτερθσ ετιςιασ 
αμοιβισ, τθν οποία κα ζχει κακορίςει οπωςδιποτε ςτθν αρχικι οικονομικι του προςφορά και με τθν 
ςφμφωνθ ζγγραφθ διλωςθ-εγγφθςθ του καταςκευαςτι ι του εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου του 
ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν Οδθγία 93/42/EEC, θ οποία κα κατατεκεί μετά τθσ 
προςφοράσ και κα αναφζρεται ςτθν αντίςτοιχθ Διακιρυξθ, ωσ και ςτο υφιςτάμενο τεχνικό δυναμικό 
ςτθν χϊρα μασ για service κλπ, με βάςθ το ςυνθμμζνο ςχζδιο ςφμβαςθσ πλιρουσ ςυντιρθςθσ-
επιςκευισ, του προμθκευόμενου εξοπλιςμοφ.  
Το εν λόγω κόςτοσ που δεςμεφει με ρθτι διλωςι του τον ανάδοχο, ςε μελλοντικι ςφναψθ ςυμβάςεων 
και μζχρι τθν ςυμπλιρωςθ δεκαετοφσ λειτουργίασ, δεν επιδζχεται άλλθ αναπροςαρμογι πλθν τθσ 
τιμαρικμικισ (δθλαδι του μζςου ετιςιου δείκτθ τιμϊν καταναλωτι που δίνει θ ΕΛΣΤΑΤ). Σε περίπτωςθ 
αφαίρεςθσ τθσ εξουςιοδότθςθσ του καταςκευαςτικοφ οίκου ι του εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου 
του ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν Οδθγία 93/42/EEC, προσ τον ανάδοχο, για 
παροχι ανταλλακτικϊν - ςυντθριςεων - τεχνικισ υποςτιριξθσ - εγγυιςεων κλπ. και εντόσ τθσ 
απαιτοφμενθσ δεκαετίασ, κα πρζπει να κατατεκεί βεβαίωςθ δζςμευςθσ του καταςκευαςτι ι του 
εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου του ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν Οδθγία 
93/42/EEC, για τθν ςυνεχι και απρόςκοπτθ λειτουργία του ςυγκροτιματοσ, με τουσ ίδιουσ 
ηθτοφμενουσ όρουσ μζχρι ςυμπλιρωςθσ τθσ δεκαετίασ τουλάχιςτον.  
 

 ΑΘΟ: 7   ΡΟΛΘΡΤΙΚΘ ΣΥΝΤΘΘΣΘ - ΕΡΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ – ΧΟΝΟΣ ΑΚΙΝΘΤΟΡΟΙΘΣΘΣ  
 

        Θ προλθπτικι ςυντιρθςθ κα γίνεται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του οίκου καταςκευισ από Δευτζρα ζωσ 
Ραραςκευι και από ϊρα 08.00 ζωσ 16.00. Σε περίπτωςθ που οι ανωτζρω θμζρεσ αποτελοφν επίςθμεσ 
αργίεσ ι εορτζσ του χρόνου θ προλθπτικι ςυντιρθςθ του μθχανιματοσ κα μετατίκεται τθν πρϊτθ 
εργάςιμθ θμζρα που ακολουκεί μετά τθν αργία. 

        Οι επιςκευζσ των βλαβϊν γίνονται κακθμερινά, εξαιρουμζνων των επίςθμων Αργιϊν και 
Σαββατοκφριακων. Θ προςζλευςθ των Τεχνικϊν του Αναδόχου  για τισ επιςκευζσ κα γίνεται εντόσ 24 
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ωρϊν (αν ο ανάδοχοσ ζχει προςφζρει μικρότερο χρόνο τότε μπαίνει ο χρόνοσ τθσ προςφοράσ) από τθν 
08.00 τθσ επόμενθσ εργάςιμθσ θμζρασ από τθ λιψθ τθσ ειδοποίθςθσ ςτα γραφεία τθσ, με τισ 
προχποκζςεισ που αναφζρονται κατωτζρω, εκτόσ αν προκφψουν λόγοι ανωτζρασ βίασ δεόντωσ 
αποδεδειγμζνοι που επιβεβαιϊνουν το ανζφικτο τθσ ζγκαιρθσ μετάβαςθσ. Θ ειδοποίθςθ του αναδόχου 
για τθν αποκατάςταςθ των βλαβϊν κα γίνεται ςτα γραφεία του  με κάκε πρόςφορο μζςο (φαξ, 
θλεκτρονικό ταχυδρομείο), τισ εργάςιμεσ μζρεσ και ϊρεσ από το Τμιμα Βιοϊατρικισ Τεχνολογίασ ι τθν 
Τεχνικι Υπθρεςία τθσ  Ανακζτουςασ αρχισ και τισ μθ εργάςιμεσ εναλλακτικά από το Τμιμα Αξονικισ 
Τομογραφίασ του Νοςοκομείου. 

        Κατά τθν διάρκεια των προγραμματιςμζνων Συντθριςεων-Επιςκευϊν που κα γίνονται από τουσ 
τεχνικοφσ του Αναδόχου, κα ειδοποιείται ζγκαιρα από τον ανάδοχο με Fax ι ςτθν θλεκτρονικι 
διεφκυνςθ αυτοφ και το Τμιμα Βιοϊατρικισ Τεχνολογίασ ι θ Τεχνικι Υπθρεςία του νοςοκομείου.  

       Θ επιτρεπόμενθ διάρκεια ακινθτοποίθςθσ (down time) του ςυγκροτιματοσ ςυμφωνείται ςε διακόςιεσ 
ςαράντα (240) ϊρεσ ανά ζτοσ. (Αν ο ανάδοχοσ ζχει προςφζρει μικρότερο χρόνο τότε μπαίνει ο χρόνοσ 
τθσ προςφοράσ.). 
Ωσ χρόνοσ ακινθτοποίθςθσ ορίηεται ο χρόνοσ ακινθτοποίθςθσ των επί μζρουσ αυτόνομων λειτουργικϊν 
μονάδων ι του ςυνόλου του ςυγκροτιματοσ κατά τον οποίο δεν ιταν δυνατι θ διενζργεια 
περιςτατικοφ. 
Ο χρόνοσ αυτόσ κα προςμετρείται ακροιςτικά από τθν 08.00 πρωινι τθσ επόμενθσ θμζρασ, από τθν 
θμζρα κλιςθσ τθσ εταιρείασ για επιςκευι, θ οποία κλιςθ κα γίνεται με αποςτολι fax ι θλεκτρονικό 
ταχυδρομείο κακθμερινά εξαιρουμζνων των Αργιϊν και Σαββατοκφριακων και από ϊρεσ 08.00 ζωσ 
16.00. Διευκρινίηεται ότι, για τθν περίπτωςθ που θ ειδοποίθςθ ςταλεί από ϊρεσ 16.00 ζωσ 24.00, τότε 
κα εκλαμβάνεται ότι θ ειδοποίθςθ εςτάλθ τθν επόμενθ θμζρα. Ο Ανάδοχοσ  οφείλει να δϊςει ςτο 
Νοςοκομείο τα ςτοιχεία του fax, τθν διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, κακϊσ επίςθσ και 
τθλζφωνο ζκτακτθσ ανάγκθσ.   
O χρόνοσ αυτόσ δεν περιλαμβάνει τον χρόνο προλθπτικισ ςυντιρθςθσ και εργαςίεσ αναβάκμιςθσ του 
ςυγκροτιματοσ. Ωσ ϊρα ακινθτοποίθςθσ κα λογίηεται το ςφνολο των ωρϊν του 24ϊρου από τθν 08.00 
πρωινι τθσ επόμενθσ εργάςιμθσ θμζρασ από τθν θμζρα ειδοποίθςθσ του αναδόχου, όπωσ αυτι 
περιγράφεται παραπάνω, μζχρι τθν πλιρθ αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ.  
 
 

                                           ΑΘΟ: 8   ΕΓΓΤΗΕΙ-ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
Ο Ανάδοχοσ κα  διακζτει ςτθν Ελλάδα μόνιμα κατάλλθλα εκπαιδευμζνο προςωπικό, με πιςτοποιθτικό 
εκπαίδευςθσ και εξουςιοδότθςθσ αυτοφ από τον καταςκευαςτι ι τον εξουςιοδοτθμζνο αντιπρόςωπο 
του ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν Οδθγία 93/42/EEC, για τθν ςυντιρθςθ των 
αντίςτοιχων μθχανθμάτων. Θ ςφνκεςθ του ςυνεργείου ςυντιρθςθσ κακϊσ και τα τυπικά κλπ. προςόντα 
των απαςχολουμζνων κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με τθν προςφορά του. 
  
Ο Ανάδοχοσ κα διακζτει  ανταλλακτικά για δζκα τουλάχιςτον (10) ςυνολικά ζτθ από τθν οριςτικι 
παραλαβι του, φςτερα από υπεφκυνθ διλωςι του κακϊσ και με ζγγραφθ δζςμευςθ του 
καταςκευαςτι ι του εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου του ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ όπωσ αυτοί 
ορίηονται ςτθν Οδθγία 93/42/EEC. Σε περίπτωςθ προςφοράσ τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ πζραν 
των δφο ετϊν, θ ςχετικι πζραν των δφο ετϊν επιβεβαίωςθ κα γίνεται με ζγγραφθ δζςμευςθ του 
καταςκευαςτι ι του εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου του ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ όπωσ αυτοί 
ορίηονται ςτθν Οδθγία 93/42/EEC, και οπωςδιποτε με ειδικι αναφορά για τον  διαγωνιςμό. 
Τα ανταλλακτικά κα είναι αμεταχείριςτα και πιςτοποιθμζνα από τον καταςκευαςτικό οίκο. Σε 
περίπτωςθ αφαίρεςθσ τθσ εξουςιοδότθςθσ του καταςκευαςτικοφ οίκου ι του εξουςιοδοτθμζνου 
αντιπροςϊπου του ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν Οδθγία 93/42/EEC, προσ τον 
ανάδοχο, για παροχι ανταλλακτικϊν - ςυντθριςεων - τεχνικισ υποςτιριξθσ - εγγυιςεων κλπ. και εντόσ 
τθσ απαιτοφμενθσ δεκαετίασ, κα πρζπει να κατατεκεί βεβαίωςθ δζςμευςθσ του καταςκευαςτι ι του 
εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου του ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν Οδθγία 
93/42/EEC, για τθν ςυνεχι και απρόςκοπτθ λειτουργία του ςυγκροτιματοσ, με τουσ ίδιουσ 
ηθτοφμενουσ όρουσ μζχρι ςυμπλιρωςθσ τθσ δεκαετίασ τουλάχιςτον. 
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                                                        ΑΘΟ 7. ΑΝΩΤΕΑ ΒΙΑ 

1. Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθν κακυςτζρθςθ ι τθν παράλειψθ εκπλιρωςθσ 
των υποχρεϊςεϊν τουσ που απορρζουν από τθν παροφςα, εφόςον θ κακυςτζρθςθ ι μθ 
εκπλιρωςθ οφείλεται ςε γεγονόσ ανωτζρασ βίασ πλιρωσ αποδεδειγμζνο. 
2. Ωσ ανωτζρα βία νοείται κάκε γεγονόσ εξαιρετικό και απρόβλεπτο, το οποίο δεν μποροφςε να 
αποτραπεί με μζτρα εξαιρετικισ επιμελείασ και ςφνεςθσ και ςυνεπάγεται αντικειμενικι αδυναμία 
του πλθττομζνου ςυμβαλλόμενου μζρουσ προσ εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του από τθ 
ςφμβαςθ. 
3. Εμφανιηομζνου λόγου ανωτζρασ βίασ που δεν είναι κοινϊσ γνωςτόσ, το πλθττόμενο 
ςυμβαλλόμενο μζροσ υποχρεοφται αμελλθτί να τον γνωςτοποιιςει εγγράφωσ ςτο άλλο μζροσ. 
Ενόςω υφίςταται και διαρκεί ο λόγοσ τθσ ανωτζρασ βίασ, τα μζρθ ζχουν τθν υποχρζωςθ να 
λαμβάνουν όλα τα κατάλλθλα μζτρα για τον περιοριςμό των ηθμιϊν που ικελαν προκφψουν και να 
πραγματοποιοφν κάκε εφλογθ προςπάκεια προκειμζνου να άρουν χωρίσ κακυςτζρθςθ τα 
αποτελζςματα οποιαςδιποτε κατάςταςθσ ανωτζρασ βίασ, κακϊσ επίςθσ να αναηθτοφν εφλογεσ 
εναλλακτικζσ μεκόδουσ για τθν επίτευξθ ιςοδφναμων αποτελεςμάτων ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ. 
4. Ο Ανάδοχοσ που επικαλείται ανωτζρα βία υποχρεοφται, μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τότε 
που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία, να αναφζρει εγγράφωσ αυτά και 
να προςκομίςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. 
5. Το χρονικό διάςτθμα εντόσ του οποίου διαρκεί το γεγονόσ τθσ ανωτζρασ βίασ δεν 
περιλαμβάνεται ςτο χρόνο εκτελζςεωσ των δια τθσ παροφςασ αναλαμβανομζνων υποχρεϊςεων 
των μερϊν. Σε κάκε περίπτωςθ παρζχεται το δικαίωμα ςτο άλλο μζροσ, μετά τθν παρζλευςθ 
ενενιντα (90) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν επζλευςθ του γεγονότοσ τθσ ανωτζρασ βίασ, να 
καταγγείλει αηθμίωσ τθ ςφμβαςθ. Τυχόν καταβλθκζντα ποςά ςτθν παραπάνω περίπτωςθ λφςθσ 
τθσ ςφμβαςθσ επιςτρζφονται κατά το μζροσ που δεν αντιςτοιχοφν ςε ιδθ εκτελεςκζν, μζχρι τθν 
καταγγελία, μζροσ τθσ ςφμβαςθσ. 
6. Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ, εντόσ δζκα (10) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν θμερομθνία 
τθσ ωσ άνω καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, να υποβάλει ειδικι διλωςθ προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι, 
ςτθν οποία περιγράφονται λεπτομερϊσ το μζροσ τθσ ςφμβαςθσ που ζχει εκτελεςτεί. Μζχρι τθν 
υποβολι τθσ ωσ άνω διλωςθσ θ Ανακζτουςα Αρχι δεν υποχρεοφται να καταβάλει οποιαδιποτε 
πλθρωμι προσ τον Ανάδοχο. Θ οριςτικι εκκακάριςθ όλων των απαιτιςεων μεταξφ των μερϊν 
λαμβάνει χϊρα μόνο μετά τθν υποβολι τθσ ωσ άνω διλωςθσ. Τα ςχετικά ςτοιχεία αποςτζλλονται 
ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Θ Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να καταβάλει οποιοδιποτε τυχόν 
οφειλόμενο ποςό μόνο μετά από ζγγραφθ ζγκριςθ των ανωτζρω ςτοιχειϊν από τθν Ανακζτουςα 
Αρχι. 
 
 
                                         ΑΘΟ 8. ΚΥΩΣΕΙΣ – ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΕΣ ΡΟΣΦΥΓΕΣ  
Α. Ο ανάδοχοσ , με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά 
ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ 
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ του Νοςοκομείου, που είναι 
ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων. Στθν περίπτωςθ αυτι του 
κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ 
οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ οποία δεν μπορεί να 
είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ παρζλκει 
χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν 
άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ. Στον προμθκευτι που κθρφςςεται ζκπτωτοσ 
από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, μετά από κλιςθ του για παροχι εξθγιςεων ολικι κατάπτωςθ τθσ 
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, Επιπλζον, μπορεί να του επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το 
άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων.  
Β. Ο προμθκευτισ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, να αςκιςει 
προςφυγι μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε 
γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, 
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φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. 
Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 
 
                                                 ΑΘΟ 9. ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι ζχει εκτελεςτεί όταν παραδοκεί οριςτικά το ςφνολο τθσ προμικειασ, γίνει θ 
αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ και εκπλθρωκοφν οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ 
από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ και αποδεςμευτοφν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα ςτθ 
ςφμβαςθ. 

                                                     ΑΘΟ10- ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΘΤΕΣ  
1. Για κάκε ϊρα ακινθτοποίθςθσ πζραν των ςαράντα (40) ωρϊν για κάκε δίμθνο επιβάλλεται ςτον 
ανάδοχο  ωσ ποινικι ριτρα το ποςό των ογδόντα (80) ευρϊ πλζον ΦΡΑ ανά ϊρα ακινθτοποίθςθσ.  
2. Κατά τθν διάρκεια του ςυμβατικοφ χρόνου ςυντιρθςθσ και μετά τθν παρζλευςθ είκοςι (20) 
εργαςίμων θμερϊν χωρίσ τθν αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ ι αδυναμία παροχισ ανταλλακτικϊν, ο 
ανάδοχοσ υποχρεοφται, χωρίσ καμία απολφτωσ επιβάρυνςθ τθσ  ανακζτουςασ αρχισ, να 
αντικαταςτιςει  τθ ςυςκευι τομογραφίασ με νζα, ίδιου τφπου ςυςκευι, που κα ζχει τουλάχιςτον τισ 
ίδιεσ δυνατότθτεσ με τθν αντικακιςτάμενθ.  
3. Οι ρυκμίςεισ των αμζςωσ ανωτζρω όρων  δεν εφαρμόηονται μόνον ςε περίπτωςθ πλιρωσ 
αποδεδειγμζνου γεγονότοσ ανωτζρασ βίασ. Επϋ αυτοφ εφαρμόηονται ςτο ςφνολό τουσ οι όροι του 
άρκρου 7 τθσ εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ. 
Οι τυχόν ηθμιζσ που κα προκλθκοφν από γεγονότα ανωτζρασ βίασ κακϊσ και τα υλικά που τυχόν 
απαιτθκοφν για τθν αντικατάςταςθ τθσ ςυςκευισ τομογραφίασ βαρφνουν και καλφπτονται από τθν 
ανακζτουςα  αρχι, με τθν εξαίρεςθ ςυντρζχοντοσ πταίςματοσ του  αναδόχου.  
4. Θ παρακράτθςθ των ποςϊν των ποινικϊν ρθτρϊν γίνεται με τθν αφαίρεςι τουσ από τθν πλθρωμι 
που επίκειται.  

                                                      ΑΘΟ 11 - ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΕΙΣ 
Τροποποιιςεισ τθσ παροφςασ εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ κατ' αρχιν δεν επιτρζπονται. Κατ' εξαίρεςθ, 
επιτρζπεται τροποποίθςθ τθσ παροφςασ με ζγγραφθ ςυμφωνία των μερϊν ςε αντικειμενικά 
δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ και υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016, 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου. 

 
  

                                                 ΑΘΟ 12 - ΛΟΙΡΟΙ ΟΟΙ 
1. Θ Ανακζτουςα Αρχι δεν επιβαρφνεται με οποιαδιποτε ζξοδα μετακίνθςθσ ι διαμονισ των 
προςϊπων ι μεταφορικϊν υπθρεςιϊν που χρθςιμοποιεί ο Ανάδοχοσ για τθν εκτζλεςθ του 
ςυμβατικοφ αντικειμζνου. 
2. Θ προςικουςα και ζγκαιρθ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου ςυναρτάται ευκζωσ με το 
ςτελεχιακό δυναμικό και το εν γζνει προςωπικό που διακζτει ο Ανάδοχοσ. Ο Ανάδοχοσ ζχει ιδθ 
εκτιμιςει τισ ανάγκεσ τθσ ςφμβαςθσ και εγγυάται ότι το προςωπικό που κα απαςχολθκεί για τθν 
εκτζλεςθ αυτισ διακζτει τα προςόντα και τισ προχποκζςεισ που απαιτοφνται ϊςτε να 
εξαςφαλίηεται θ ζγκαιρθ και άρτια εκτζλεςι τθσ. 
3. Το πάςθσ φφςεωσ προςωπικό του Αναδόχου ςυνδζεται ςυμβατικά μόνο με αυτόν. Αυτόσ 
υποχρεοφται να τθρεί αυςτθρά τθν εργατικι και αςφαλιςτικι νομοκεςία, να αςφαλίηει τουσ 
εργαηομζνουσ του ςτουσ οικείουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ, να εξαςφαλίηει τθν ζκδοςθ 
τυχόν απαιτουμζνων αδειϊν παραμονισ και εργαςίασ όταν αυτό απαιτείται κλπ. Εν γζνει, ο 
Ανάδοχοσ βαρφνεται με το ςφνολο των υποχρεϊςεων που απορρζουν από τθν ζννομθ ςχζςθ του 
με το προςωπικό, τουσ υπαλλιλουσ και εν γζνει ςυνεργάτεσ του, ιδίωσ δε ζναντι των αρχϊν, 
αςφαλιςτικϊν οργανιςμϊν κλπ. Στο πλαίςιο αυτό, ο Ανάδοχοσ είναι ςυνολικά και αποκλειςτικά 
υπεφκυνοσ και υπόχρεοσ για όλεσ τισ ειςφορζσ, οφειλζσ, τζλθ, και οποιεςδιποτε άλλεσ πλθρωμζσ 
προσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ, αςφάλιςθσ υγείασ και ςφνταξθσ, υπθρεςίεσ ι άλλεσ 
αρχζσ και αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ, κφριασ ι επικουρικισ αςφάλιςθσ, κακϊσ και προσ 
οποιουςδιποτε ςυνδζςμουσ, οργανιςμοφσ, επιμελθτιρια και επαγγελματικζσ ενϊςεισ, που 
αφοροφν το προςωπικό του, και εν γζνει τουσ υπαλλιλουσ, ςυνεργάτεσ και προςτθκζντεσ του. 
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4. Ο Ανάδοχοσ ευκφνεται για κάκε πταίςμα και απεριόριςτα ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ-ΚΑΑ , 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και οποιουδιποτε τρίτου για τισ πράξεισ και παραλείψεισ των 
εκπροςϊπων ι αντιπροςϊπων του, του προςωπικοφ του και εν γζνει των υπαλλιλων, ςυνεργατϊν 
και προςτθκζντων του με οποιαδιποτε ςχζςθ και αν ςυνδζεται με αυτοφσ (λ.χ. ςφμβαςθ ζργου ι 
εργαςίασ). 
5. Θ Ανακζτουςα Αρχι δεν επιβαρφνεται με οποιαδιποτε ζξοδα φόρτωςθσ, εκφόρτωςθσ, 
ςυντιρθςθσ, μεταφοράσ, παράδοςθσ και άλλων ςυναφϊν εξόδων εκτζλεςθσ του ςυμβατικοφ 
αντικειμζνου. 
6. Ο Ανάδοχοσ δθλϊνει ανεπιφυλάκτωσ ότι αποδζχεται αναντίρρθτα όλουσ τουσ όρουσ που 
περιλαμβάνονται ςτθν εκτελεςτικι ςφμβαςθ. 
7. Τυχόν ακυρότθτα κάποιου όρου τθσ εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ δεν επιδρά ςτο κφροσ των υπολοίπων 
όρων τθσ. 
8. Θ μθ άςκθςθ οποιουδιποτε από τα δικαιϊματα εκάςτου των ςυμβαλλόμενων μερϊν δεν 
ςυνιςτά παραίτθςθ από το δικαίωμα αυτό, οφτε αποκλείει τθν άςκθςι του ςτο μζλλον. 
 

ΑΘΟ 13 - ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Θ ερμθνεία και θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ γίνεται με βάςθ το ελλθνικό δίκαιο. Για τθν επίλυςθ κάκε 

διαφοράσ μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν αρμόδια είναι μόνον τα δικαςτιρια τθσ ζδρασ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ ελλθνικι νομοκεςία, απαγορευμζνθσ τθσ 

προςφυγισ ςτθ διαιτθςία. 

Κατόπιν των ανωτζρω ςυντάχκθκε θ παροφςα ςφμβαςθ τρία (3) όμοια αντίτυπα  και αφοφ 
αναγνϊςκθκε από τουσ ςυμβαλλομζνουσ, υπογράφθκε και ζλαβε κάκε ςυμβαλλόμενοσ από ζνα.  
 Ζνα αντίγραφο τθσ παροφςασ κα κατατεκεί ςτο αρμόδιο τμιμα του Γενικοφ Νοςοκομείου Λαμίασ. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για το Γενικό Νοςοκομείο Λαμίασ                                                          Για τον Ανάδοχο 
 
        
    Ο ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μ. ΧΑΤΗΘΜΑΓΑΙΤΘΣ 

 

 

Σθμείωςθ: Τα αναφερόμενα ςτο παρόν υπόδειγμα εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ ςτοιχεία είναι τα 

ελάχιςτα και αυτά είναι δυνατόν να ςυμπλθρωκοφν ι τροποποιθκοφν κατά το ςτάδιο υπογραφισ 

τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, κακόςον αυτό κα εξαρτθκεί και από τθ ςχετικι προςφορά των υποψθφίων 

ςε ςυνδυαςμό με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Προμήθειας (ΕΕΕΠ)
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης
σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα

Στοιχεία της δημοσίευσης
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες
που απαιτούνται στο μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι
έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΠ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ.
Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Αριθμός της προκήρυξης
B/13626/2018
Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ:
2018/S 113-258271
URL της ΕΕ
National Official Journal
-
Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας
σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία:
-
Χώρα:
Ελλάδα

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων
Type of procedure
Open procedure
Τίτλος:
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ «ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ
64 ΤΟΜΩΝ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας προϋπολογισθείσας δαπάνης
Πεντακοσίων Χιλιάδων ευρώ (500.000,00 €) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ24% µε
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής
Σύντομη περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ «ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 64
ΤΟΜΩΝ»
Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει):
B/13626/2018

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Επωνυμία:
-
Οδός και αριθμός:
-
Ταχ. κωδ.:
-
Πόλη:
-
Χώρα:
---
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
-
Ηλ. ταχ/μείο:
-
Τηλέφωνο:
-
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
-
Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει:
-
Εάν δεν υπάρχει αριθμός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει
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-
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
❍ Ναι
❍ Όχι
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός
φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»
ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων
προστατευόμενης απασχόλησης;
❍ Ναι
❍ Όχι
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων;
-
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

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

• Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα
Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε
το μέρος V, κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και
υπογράψτε το μέρος VI.

α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά
περίπτωση:
-
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται
ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
-
γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή
ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογο:
-
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δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;
❍ Ναι
❍ Όχι

• Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη
σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας, μέσω πρόσβασης σε
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος διατίθεται αυτή
δωρεάν;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
-

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
από κοινού με άλλους;
❍ Ναι
❍ Όχι

• Μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.

α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
-
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από
κοινού στη διαδικασία προμήθειας:
-
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου:
-

Ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες
ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά:

-4-

ΑΔΑ: 722Β4690ΒΜ-2ΞΣ





-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
#1

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

Όνομα
-
Επώνυμο
-
Ημερομηνία γέννησης
-
Τόπος γέννησης
-
Οδός και αριθμός:
-
Ταχ. κωδ.:
-
Πόλη:
-
Χώρα:
---
Ηλ. ταχ/μείο:
-
Τηλέφωνο:
-
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
-
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση
(τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …):
-

Γ: Πληροροφίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
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Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται
στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται
στο μέρος V κατωτέρω;
❍ Ναι
❍ Όχι

• Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, με τις πληροφορίες
που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους,
καθώς και το μέρος ΙΙΙ, για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες, δεόντως
συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τους ενδιαφερόμενους φορείς.
Σημειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κάθε τεχνικό
προσωπικό ή τεχνικό φορέα, είτε ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας
και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή
τις τεχνικές υπηρεσίες που ο οικονομικός φορέας μπορεί να καλέσει για την
εκτέλεση των εργασιών.
Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριμένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις
οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείστε να συμπεριλάβετε
τις πληροφορίες σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε μία από τις σχετικές
οντότητες.

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων
δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας

• (Το τμήμα συμπληρώνεται μόνο αν οι πληροροφίες αυτές ζητούνται ρητώς
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα).

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων:
-

• Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις
πληροφορίες επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στο μέρος Ι, να
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παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και
Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III για κάθε υπεργολάβο (ή
κατηγορία υπεργολάβων).

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με καταδικαστική
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία
έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως
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).

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Διαφθορά
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
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ελέγχου σε αυτό για διαφθορά με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 3
της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 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). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως
ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής (του αναθέτοντα φορέα) ή
του οικονομικού φορέα.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Απάτη
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για απάτη με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Κατά την έννοια του άρθρου
1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48).

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων
ή ελέγχου σε αυτό για τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα
με τρομοκρατικές δραστηριότητες με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζονται στα άρθρα
1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο
λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα
εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
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Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται 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 απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων με
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο
ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να
ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και
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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 απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης
Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Καταβολή φόρων
Παρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος
μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη
χώρα εγκατάστασης;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
---
Ενεχόμενο ποσό
-
---
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή
διοικητική απόφαση;
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❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
❍ Ναι
❍ Όχι
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
-
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
-
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
-
Ο οικονομικός φορέας 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;
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Παραβίασε ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι
εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;
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Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
---
Ενεχόμενο ποσό
-
---
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή
διοικητική απόφαση;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
❍ Ναι
❍ Όχι
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
-
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
-
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
-
Ο οικονομικός φορέας 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;
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL

-13-

ΑΔΑ: 722Β4690ΒΜ-2ΞΣ





-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον
τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Πτώχευση
Έχει κηρύξει ο οικονομικός φορέας πτώχευση;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
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εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Αφερεγγυότητα
Αποτελεί ο οικονομικός φορέας αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή
παύσης δραστηριοτήτων;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
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-
Εκδότης
-
Διακανονισμός με τους πιστωτές
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε διακανονισμό με πιστωτές;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή
Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονομικού φορέα υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
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❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Η απάντησή σας
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❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Κατά
περίπτωση, βλέπε ορισμούς στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα
έγγραφα της προμήθειας.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης
Είναι ο οικονομικός φορέας ενήμερος για τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, όπως
ορίζεται από την εθνική νομοθεσία, τη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της
προμήθειας, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας
σύναψης σύμβασης
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Έχει ο οικονομικός φορέας, ή συνδεόμενη με αυτόν επιχείρηση, παράσχει
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή την συμβαλλόμενη οντότητα ή έχει κατ’
άλλον τρόπο εμπλακεί στην κατάρτιση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Πρόωρη λήξη, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχουν επιβληθεί στον οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτουσα αρχή ή προηγούμενης
σύμβασης παραχώρησης, πρόωρη καταγγελία της σύμβασης, αποζημιώσεις ή
άλλες παρόμοιες κυρώσεις;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των
απαιτούμενων εγγράφων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα
της παρούσας διαδικασίας
Ο οικονομικός φορέας:
α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής,
β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα απαιτούμενα από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και
δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
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παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Α: Καταλληλότητα
Στο άρθρο 58 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής
Εγγραφή στο οικείο επαγγελματικό μητρώο
Είναι εγγεγραμμένος στα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας
2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν
να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Εγγραφή στο εμπορικό μητρώο
Είναι εγγεγραμμένος στα εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος
εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/
ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να
συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Η απάντησή σας
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❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Β: Οικονομική και χρηματοδοτική επάρκεια
Στο άρθρο 58 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής
Γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών
Ο γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό
οικονομικών ετών που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης, των
εγγράφων σύναψης της σύμβασης ή του ΕΕΕΠ είναι ο εξής:

Ποσό
-
---
Ημερομηνία έναρξης
-
Ημερομηνία λήξης
-

Ποσό
-
---
Ημερομηνία έναρξης
-
Ημερομηνία λήξης
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-

Ποσό
-
---
Ημερομηνία έναρξης
-
Ημερομηνία λήξης
-

Ποσό
-
---
Ημερομηνία έναρξης
-
Ημερομηνία λήξης
-

Ποσό
-
---
Ημερομηνία έναρξης
-
Ημερομηνία λήξης
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
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Εκδότης
-
Σύσταση οικονομικού φορέα
Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή
ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε
την ημερομηνία σύστασης ή έναρξης των δραστηριοτήτων του οικονομικού
φορέα:

Προσδιορίστε
-
Ασφάλιση έναντι επαγγελματικών κινδύνων
Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφάλιση έναντι επαγγελματικών κινδύνων του
οικονομικού φορέα είναι το εξής:

Ποσό
-
---

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Άλλες οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, εάν
υπάρχουν, οι οποίες ενδέχεται να έχουν προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή
στα έγγραφα σύναψης της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
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URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Στο άρθρο 58 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής
Τεχνικό προσωπικό ή τεχνικοί φορείς ποιοτικού ελέγχου
Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό
ή τους ακόλουθους τεχνικούς φορείς, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της
ποιότητας: Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τους τεχνικούς φορείς που δεν
ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις
ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II,
ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΕΕΕΠ.

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Για τις συμβάσεις έργων: Τεχνικό προσωπικό ή τεχνικοί φορείς για την
εκτέλεση των εργασιών
Στην περίπτωση συμβάσεων δημόσιων έργων, ο οικονομικός φορέας θα μπορεί
να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τους ακόλουθους τεχνικούς
φορείς για την εκτέλεση του έργου:

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Τεχνικός εξοπλισμός και τα μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας
Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και
λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την εξασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα
μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων
Ο πάροχος της υπηρεσίας ή ο ίδιος ο ανάδοχος και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις
που καθορίζονται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα σύναψης της σύμβασης)
το διευθυντικό του προσωπικό διαθέτει τα παρακάτω εκπαιδευτικά και
επαγγελματικά προσόντα του.

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικός εξοπλισμός
Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα,
εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης:

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
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-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Ποσοστό υπεργολαβίας
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης.
Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει
τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις
ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα
πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΠ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε
μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.

Προσδιορίστε
-
Για τις συμβάσεις προμηθειών: πιστοποιητικά από ιδρύματα ελέγχου της
ποιότητας
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά
που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες
αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των
προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε
πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της
προμήθειας;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά
μέσα μπορούν να προσκομιστούν:
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός

-28-

ΑΔΑ: 722Β4690ΒΜ-2ΞΣ





-
Εκδότης
-

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης
Στο άρθρο 62 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με τα πρότυπα
διασφάλισης της ποιότητας
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός
φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης
ποιότητας:
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Λήξη

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
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Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει στα
μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των
συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν
αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:
α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα
σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση
ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει]. Όπου απαιτείται, πρέπει να υπάρχει
ανάλογη συγκατάθεση πρόσβασης ή
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική
εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας
2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην
κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο οικονομικός φορέας δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ...
[προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα,
όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει
στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του
παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προμήθειας για τους σκοπούς
τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή,
παραπομπή στη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
-
Τόπος
-
Υπογραφή
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