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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

 

 

 Λαμία,   27/09/2019  

 

5η Υγειονομική Περιφέρεια                                                                                           

Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 

 Αριθμ. Πρωτ.: 21224    

    

                                                      

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Συνοπτικού Διαγωνισμού του Γ.Ν. Λαμίας για την Προμήθεια, ΤΜΗΜΑ 1. «ΙΑΤΡΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ», προϋπολογισθείσας δαπάνης 48.387,10€ 

χωρίς ΦΠΑ (60.000,00 € με ΦΠΑ) ,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης Ποιότητας-Τιμής  & ΤΜΗΜΑ 2. «ΔΙΑΦΟΡΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ», προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.225,810 € χωρίς ΦΠΑ 

(4.000,00€ με ΦΠΑ) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής. 

 Τόπος 

Διαγωνισμού 

Τελική 

Ημερομηνία 

Υποβολής 

Προσφορών 

Χρόνος 

Διενέργειας 

Διαγωνισμού 

Κριτήριο 

Κατακύρωσης 

Συνολική 

Προϋπολογισθείσα 

Δαπάνη 

Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ 

Ημερομηνία 

08/10/2019 

Ημερομηνία 

09/10/2019 

Για το ΤΜΗΜΑ 1  η  

πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική 

άποψη προσφορά 

βάσει βέλτιστης 

σχέσης Ποιότητας-

Τιμής  

Για το ΤΜΗΜΑ 2  η 

Πλέον συμφέρουσα 

από Οικονομική 

άποψη Προσφορά 

Αποκλειστικά βάσει  

της τιμής 

51.612,91€ πλέον ΦΠΑ, 

64.000,00€ με ΦΠΑ 24%  

 

Ημέρα 

Τρίτη  

Ημέρα 

Τετάρτη 

Ώρα 

14:30μ.μ. 

Ώρα 

11:00 π.μ. 

 

Έχοντας υπόψη: 

Α Νομοθεσία  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

1. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα” 
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2. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και 

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15 

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

4. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις” 

5. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση» 

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

7. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

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

συναλλαγές», 

8. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

9. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

10. του Π.Δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία” 

11. του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

12. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

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

και ισχύει. 

13. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

14.  Το αρ.4662/14-09-16 έγγραφο της ΕΠΥ, με επισυναπτόμενο το αρ.88/07-09-16 (Θέματα 3, 4 

και 5) Απόσπασμα Πρακτικού της, και το αρ.4690/15-09-2016 έγγραφο επίσης της ΕΠΥ, με τα 

οποία η Επιτροπή κρίνει ότι «η διάταξη του άρθρου 3, περ. (δ) του Ν. 3580/2007 περί έγκρισης 

τεχνικών προδιαγραφών από την ΕΠΥ, είναι, από την θέση σε ισχύ του Ν.4412/2016, 

καταργημένη και ότι οι τεχνικές προδιαγραφές που εκπονούνται ή καθορίζονται από τους 

φορείς της παρ.1 του αρθρ.9 του ν.3580/2007, είτε ως αναθέτουσες αρχές είτε ως κεντρικές 

αρχές αγορών (ΚΑΑ), για την σύναψη δημόσιας σύμβασης οποιουδήποτε ποσού 

ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών, πλέον 

δεν εγκρίνονται από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας».  

15. Τα αρ.4963/05-10-2016 και αρ.4972/06-10-2016 έγγραφα της ΕΠΥ, σύμφωνα με τα οποία «Τα 

δημόσια νοσοκομεία και οι λοιποί φορείς υγείας της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του 

ν.3580/2007 οφείλουν να διενεργούν, έως τον καθορισμό σύμφωνα το άρθρο 41 του 

ν.4412/2016 φορέων διενέργειας για τη διενέργεια διαγωνισμών σε επίπεδο κεντρικής 

δραστηριότητας αγοράς (ΚΑΑ), τις προμήθειές τους από τα ισχύοντα ΠΠΥΦΥ και τηρώντας τα 

οριζόμενα στο νόμο αυτό ….» 

16.  Τις διατάξεις του Ν.4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/19-05-2017) «Συνταξιοδοτικές Διατάξεις Δημοσίου 

και τροποποίηση των διατάξεων του Ν.4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών 

στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, 
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Μεσοπρόθεσμο πλαίσιο Δημοσιονομικής στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» και 

ειδικότερα του Μέρους Γ΄(ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

ΦΟΡΕΩΝ), αρ.34 παρ.1 «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε αντίθετη στο 

παρόν διάταξη των νόμων 3580/2007, 3918/2011 και 2955/2001, ως και κάθε άλλη διάταξη 

ισχύουσας νομοθεσίας που έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος, με την 

επιφύλαξη των προβλεπομένων στις επόμενες παραγράφους», αρ.27, παρ.4, όπως αυτή 

προστέθηκε  από την έναρξη ισχύος του Ν.4472/2017 με το άρθρο τέταρτο παρ.2 και 11 του 

Ν.4542/2018 (ΦΕΚ 95/Α/01-06-2018) “4.α) Για κάθε είδος προμήθειας, παροχή υπηρεσίας, 

εκτέλεση έργου, εκπόνηση μελέτης και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 

υπηρεσιών, ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης, η έκδοση απόφασης έγκρισης σκοπιμότητας 

είναι αρμοδιότητα των εξής: ……. γγ) Για ποσό από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ μέχρι 

σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, του Διοικητικού 

Συμβουλίου έκαστου, υπαγόμενου στη Δ.Υ.ΠΕ., φορέα……” 

17. Του Ν.4497/2017-Τροποποίηση Διατάξεων του Ν4412/2016,  

18. Του Νόμου 4530/2018-Τροποποίηση διατάξεων Ν.4412/2016 

19. Του Ν.4605/2019- Τροποποίηση Διατάξεων του Ν4412/2016 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 

της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

Β. Τις Αποφάσεις – Έγγραφα 

1. Την με αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ.6592/23-01-18 (ΦΕΚ 52/ΥΟΔΔ/01-02-18) Υπουργική Απόφαση 

διορισμού του Χατζημαργαρίτη Ευάγγελου ως Διοικητή του Γ.Ν. Λαμίας, αρμοδιότητας της 

5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. 

2. Το  αρ. ΦΕΚ 120/τ.ΥΟΔΔ/07-03-18) διόρθωσης Υπουργικής Απόφασης διορισμού του 

Χατζημαργαρίτη Ευάγγελου ως Διοικητή του Γ.Ν. Λαμίας, αρμοδιότητας της 5ης Υγειονομικής 

Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. 

3. Την υπ’ αριθμ. Γ4β/Γ.Π.32686 (ΦΕΚ 345/τ. Τ.Ο.Δ.Δ/07-06-2019) Υπουργική Απόφαση Ορισμού 

μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, αρμοδιότητας 5ης Υ.Πε. 

Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. 

Γ.  Ιστορικό: 
1. Το αρ. πρωτ. Β/8418/16-04-19 αίτημα της Ιατρού Δερματολόγου  του Γ.Ν. Λαμίας  για την 

προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», απαραίτητο για την έναρξη λειτουργίας του 

Δερματολογικού – Αφροδισιακού Ιατρείου.  

2. Το αρ. πρωτ. Β/14248/26-06-19  έγγραφο του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του 

Γ.Ν.Λαμίας,  με το οποίο κατατέθηκαν οι τεχνικές  προδιαγραφές για την προμήθεια 

«ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ». 

3. Η  αρ. πρωτ. Β/14639/01-07-19 Ανακοίνωση  Πρόσκλησης Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών 

Προδιαγραφών στο ΕΣΗΔΗΣ με  διάρκεια από 01/07/2019 έως 15/07/2019.    

4.  Η από 17/07/2019 ενημέρωση του ΕΣΗΔΗΣ ότι για την εν λόγω Διαβούλευση δεν 

υποβλήθηκαν σχόλια –παρατηρήσεις από τους οικονομικούς φορείς. 

5. Το αρ. 21/17-07-2019 (ΕΗΔ 5 0) Απόσπασμα  ΔΣ με το οποίο εγκρίθηκε η διενέργεια 

Συνοπτικού Διαγωνισμού με τις διαβουλεύμενες  τεχνικές προδιαγραφές,  για την προμήθεια 
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«ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ»  για το Δερματολογικό ιατρείο του Γ.Ν. Λαμίας, προϋπολογισθείσας 

δαπάνης 64.000,00€ με ΦΠΑ.  

6. Οι αριθμ. πρωτ: Β/18354 & 18357/22-08-195-19 με ΑΔΑ: 6ΨΒΙ4690ΒΜ-Ι3Ι & ΩΕ6Κ4690ΒΜ-

ΤΣΦ Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης οι οποίες καταχωρήθηκαν με α/α 1508 & 1509  στο 

βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας στους ΚΑΕ 7131.01 & 1841.01 

αντίστοιχα. 

                                                                    

Προκηρύσσουμε: 

 

Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια, ΤΜΗΜΑ 1. «ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ», προϋπολογισθείσας δαπάνης 48.387,10€ χωρίς ΦΠΑ (60.000,00 € με 

ΦΠΑ) ,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

βέλτιστης σχέσης Ποιότητας-Τιμής  &  ΤΜΗΜΑ 2. «ΔΙΑΦΟΡΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΙΑΤΡΕΙΟΥ», προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.225,810 € χωρίς ΦΠΑ (4.000,00 € με ΦΠΑ) με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει 

τιμής. 

 

Η παρούσα σύμβαση  αφορά την προμήθεια  αναλυτικά : 

 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΧΩΡΙΣ  ΦΠΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24% 

ΤΜΗΜΑ 1 
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 
 

  

Α΄ 

ΣΥΣΤΗΜΑ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ 
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 
(ΑΠΑΓΩΓΗΣ) ΚΑΠΝΟΥ 

Η πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική 

άποψη προσφορά 
βάσει βέλτιστης 

σχέσης Ποιότητας-
Τιμής 

12.903,226 € 
16.000,00€ 

Β΄ 
ΣΥΣΤΗΜΑ LASER CO2  ΜΕ 
SCANNER ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

Η πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική 

άποψη προσφορά 
βάσει βέλτιστης 

σχέσης Ποιότητας-
Τιμής 

17.741,935 € 
22.000,00 € 

Γ ΄ 

ΣΥΣΤΗΜΑ  ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 
ΤΟΥ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝΝ ΒΛΑΒΩΝ. 
 

Η πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική 

άποψη προσφορά 
βάσει βέλτιστης 

σχέσης Ποιότητας-
Τιμής 

17.741,935 € 
22.000,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ  48.387,10 € 60.000,00€ 
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 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΧΩΡΙΣ  ΦΠΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24% 

ΤΜΗΜΑ 2 
ΔΙΑΦΟΡΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ 

Η πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική 
άποψη προσφορά 
αποκλειστικά μόνο 
βάσει τιμής. 

 

3.225,81€ 4.000,00 € 

 
 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 

ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

51.612,91€ 64.000,00 € 

 

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο ΓΝ Λαμίας στις  09-10-2019 ημέρα Τετάρτη, και ώρα 11:00 

π.μ. από Αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης. 

2. Οι προσφορές θα αποστέλλονται, Ταχυδρομικώς στην Διεύθυνση, Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας 

Παπασιοπούλου Τέρμα, ΤΚ 35131 Λαμία, Τμήμα Πρωτοκόλλου, σε σφραγισμένο φάκελο. 

 Σημείωση: Οι προσφορές θα παραλαμβάνονται έως την Τρίτη  08-10-2019  και ώρα 

14:30μ.μ.  από το Τμήμα Πρωτοκόλλου ειδάλλως δεν θα γίνονται δεκτές. Για τις προσφορές 

αυτές η ημερομηνία υποβολής προκύπτει είτε από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου είτε από 

το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφοράς. Προσφορές μετά τη λήξη της 

προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές. 

3. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Στον 

φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

 Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το Διαγωνισμό 

 Ο αριθμός της Διακήρυξης και ο τίτλος του διαγωνισμού 

 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

 Τα στοιχεία του συμμετέχοντος (τίτλος εταιρείας, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, 

τηλέφωνο, FAX, e-mail) 

Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο όλα τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο μέσα 

στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Η μορφή ξεχωριστών φακέλων για 

τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την τεχνική προσφορά δεν συνιστά λόγο απόρριψης αυτής. 

Οι οικονομικές προσφορές τοποθετούνται μέσα στον κυρίως φάκελο, σε χωριστό 

σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, επί ποινή απορρίψεως. 

 Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να καλεί τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να 

συμπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά συμμετοχής που έχουν υποβάλλει. Η πιο 

πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή 

πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη 

μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του 

φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και 

φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της 

σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις 

ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται 
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σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 1 του ν.4250/2014 (Α΄74), μεταφράσεων και λοιπών 

πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς 

από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο κανονιστικές πράξεις ή τα 

έγγραφα της σύμβασης.      

Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη 

αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά 

μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή 

δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 

Σχετικά με την επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 

του ν.4250/2014. 

Η κατάθεση προσφοράς τεκμαίρει την αποδοχή πλήρως και ανεπιφυλάκτως από τον 

προσφέροντα, όλων των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού, εφόσον 

δεν έχουν ασκηθεί σχετικές ενστάσεις κατά της παρούσας διακήρυξης. 

4. Το τεύχος της Διακήρυξης αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr), στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. 

(http://www.eprocurement.gov.gr), στον ιστότοπο της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και στερεάς 

Ελλάδας (www.dypethessaly.gr) και στον ιστότοπο του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας 

(http://hosplam.gr).  

5. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει, σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που 

επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’: Όροι διακήρυξης, 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ : Κριτήρια Ανάθεσης -Ποσότητες- Προϋπολογισμός- Τεχνικές 

προδιαγραφές- Πίνακας Κριτηρίων 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ : Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’: Υπόδειγμα εγγυητικής καλής εκτέλεσης 

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης από το τμήμα Προμηθειών του Γ.Ν. 

Λαμίας κα Αικατερίνη Καρπέτα (τηλ: 22313-56326), email: aikarpeta@hosplam.gr). 

 

 

 

                                                                                                       Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ 

 

 

        ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μ. ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 

                                                                     

 

 

 

 

 

https://diavgeia.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.dypethessaly.gr/
http://hosplam.gr/
mailto:vapostolou@hosplam.gr
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                                                                           ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Αναθέτουσα Αρχή Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας 

Τίτλος προμήθειας/ CPV  

 Συνοπτικός Διαγωνισμός με γραπτές σφραγισμένες 

προσφορές σύμφωνα με τις Διατάξεις του 

Ν.4412/2016(άρθρο117)  

 ΤΜΗΜΑ 1. «ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ», (CPV: 33100000-1)  για 

τις ανάγκες  του ΓΝ Λαμίας. 

 ΤΜΗΜΑ 2. « ΔΙΑΦΟΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ», (CPV: 33162200-5) 

για τις ανάγκες  του ΓΝ Λαμίας. 

 

Προϋπολογισμός Δαπάνης 

πλέον  ΦΠΑ 

 

ΤΜΗΜΑ 1.    48.387,10€ πλέον  ΦΠΑ (60.000,00€ με ΦΠΑ 24%) 

 

ΤΜΗΜΑ 2.    3225,81€ πλέον  ΦΠΑ (4.000,00€ με ΦΠΑ 24%) 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  51.612,91€ πλέον  ΦΠΑ (64.000,00€ με 

ΦΠΑ 24%) 

  

Χρηματοδότηση 
  ΚΑΕ 7131 & 1841 

  Ανάληψη Υποχρέωσης : α/α 1508, 1509/21-08-19 

Τόπος Υποβολής 

Προσφορών 

Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας  

(Παπασιοπούλου τέρμα, Λαμία, ΤΚ 35131, Τμήμα 

Πρωτοκόλλου 

Δικαίωμα συμμετοχής Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα 

μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

εγκατεστημένα σε 

 κράτος-μέλος της Ένωσης 

 κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ.) 

 τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη 

Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων 

 τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες με την Ένωση. 

Τρόπος Υποβολής 

Προσφορών 
Σφραγισμένες προσφορές 

Καταληκτική Ημερομηνία ΤΡΙΤΗ  08-10-2019 & ΩΡΑ 14:30μ.μ. 
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Υποβολής Προσφορών 

Ημερομηνία Διεξαγωγής 

Διαγωνισμού 
ΤΕΤΑΡΤΗ   09-10-19 & ΩΡΑ 11:00μ.μ. 

Τόπος Διεξαγωγής 

Διαγωνισμού 
Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας - Τμήμα Προμηθειών 

Δημοσιότητα 

 ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 ΚΗΜΔΗΣ 

 site της 5ης ΥΠΕ http://civil.dypethessaly.gr/hospitals  

 site του ΓΝ Λαμίας http://hosplam.gr  

Χρόνος ισχύος προσφορών Εκατόν είκοσι (120) μέρες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

(TEΥΔ) του αρ. 79 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με το 

Παράρτημα Γ’. 

το οποίο αποτελείται από ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, 

ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 

πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, 

επιβεβαιώνοντας ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας 

πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

- δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 

74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς 

αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.  

-Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, 

το ΤΕΥΔ υποβάλλουν και υπογράφουν: 

α) οι διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο (Ο.Ε.,  Ε.Ε., Ε.Π.Ε. 

ή Ι.Κ.Ε. 

β) ο νόμιμος εκπρόσωπος, όταν  το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά 

πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, 

υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( 

ΤΕΥΔ),   το οποίο φέρει μόνο την υπογραφή του κατά 

περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως 

προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού, για το 

σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου  του ή έχουν 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος 

εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον 

καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 

http://civil.dypethessaly.gr/hospitals
http://lamiahospital.gr/
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υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο 

φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις 

περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 

πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά 

έγγραφα εκπροσώπησης. 

Εάν ο υποψήφιος   οικονομικός  φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του 

Ν.4412/2016, το  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( 

ΤΕΥΔ) περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά 

τους φορείς αυτούς. 

Ένας οικονομικός  φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά 

στηρίζεται στις ικανότητες μιας ή περισσοτέρων άλλων 

οντοτήτων, πρέπει να μεριμνά ώστε η αναθέτουσα αρχή ή  ο 

αναθέτων φορέας να λαμβάνει το δικό του  Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), μαζί με χωριστό 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), όπου 

παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για κάθε μια από τις 

οντότητες στις οποίες στηρίζεται. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση 

οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της 

ένωσης. 

2. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί 

φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του 

τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της Απόφασης 

158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους 

προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες 

της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). 

Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην 

ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και 

(www.hsppa.gr). 

Το  ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις 

απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την 

αναθέτουσα αρχή περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 

συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 

Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά (τεχνικά 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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Τεχνική Προσφορά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οικονομική Προσφορά 

 

 

χαρακτηριστικά, φυλλάδια, prospectus, εγγυήσεις, εμπειρία, 

κ.τ.λ..), βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα 

των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, 

σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα Β’. 

Στην προσφορά να αναγράφεται η πλήρης περιγραφή του 

προσφερόμενου είδους η ποσότητα ανά συσκευασία η τιμή 

ανά μονάδα μέτρησης καθώς και η κατηγορία ΦΠΑ. Η τιμή να 

είναι σύμφωνη με το Παρατηρητήριο Τιμών . 

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις 

απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να 

φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE.  

Στην τεχνική προσφορά να δηλώνεται  η χώρα καταγωγής του 

τελικού προϊόντος .Στην  περίπτωση που ο προσφέρων 

,εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν ,πρέπει να 

δηλώνει στην προσφορά του ,την επιχειρηματική μονάδα στην 

οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν , καθώς και 

τον τόπο εγκατάστασης της.  Προσφορά στην οποία δεν θα 

υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το 

τελικό προϊόν ,σε δική τους επιχειρηματική μονάδα ,στην 

προσφορά τους δηλώνουν  την επιχειρηματική μονάδα στην 

οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον 

τόπο εγκατάστασης της . 

Επίσης στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και 

Υπεύθυνη δήλωση τους προς την Αναθέτουσα Αρχή ,ότι  η 

κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση 

στην οποία ανήκει ή  η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά 

τη μονάδα κατασκευής  του τελικού προϊόντος  και ότι ο 

νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής ή ο επίσημος 

αντιπρόσωπος της έχει αποδεχτεί έναντι τους την εκτέλεση της 

συγκεκριμένης προμήθειας , σε περίπτωση κατακύρωσης στον 

προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω 

δηλώσεις , θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς 

 Συμπληρώνεται σύμφωνα με το Παράρτημα Δ’, σε 

χωριστό σφραγισμένο φάκελο επί  ποινή 

απορρίψεως. 

 Το υπόδειγμα παρέχεται προς διευκόλυνση και χωρίς 

δέσμευση για τους συμμετέχοντες και συμπληρώνεται 
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Δικαιολογητικά 

Κατακύρωσης  

 

αναλόγως. 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 

εντός προθεσμίας  δέκα (10) ημερών από τη σχετική 

ειδοποίηση που του αποστέλλεται, υποβάλλει σε 

σφραγισμένο φάκελο τα «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», ως 

κάτωθι: 

 Φυσικά πρόσωπα : 

1. Απόσπασμα μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από 

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 

ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, έκδοσης του 

τελευταίου τριμήνου,  από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

έχουν καταδικασθεί για:   

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 

 δωροδοκία 

 απάτη 

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα 

με τρομοκρατικές δραστηριότητες 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας 

ανθρώπων. 

2.Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή του 

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω 

ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις 

τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

(κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

3.Πιστοποιητικό/Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού 

Μητρώου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά 

την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι 

εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της 

επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

 Νομικά Πρόσωπα: 

   Τα παραπάνω δικαιολογητικά της παραγράφου «Φυσικά 

Πρόσωπα». 

Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο 
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έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω 

παραγράφων, αφορά τους Διαχειριστές όταν το νομικό 

πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και IKE, τον διευθύνων 

Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε 

άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους 

εκπροσώπους του. 

Γλώσσα Εγγράφων 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα 

αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται 

η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 

1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 

συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 

επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις 

της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο 

της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 

δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, 

τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 

αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 

πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει 

συνταχθεί το έγγραφο.  

Τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί 

να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 

συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η 

ακρίβειά τους. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά 

ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να 

υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 

μετάφραση στην ελληνική.  

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και 

μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά 

στην ελληνική γλώσσα.  

Νόμισμα Ευρώ (€) 

 

 

 

 

1.Η αποσφράγιση των προσφορών διενεργείται δημόσια από 

την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού , παρουσία των 

προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων 

εκπροσώπων του, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών 

συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 
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Διενέργεια Διαγωνισμού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προθεσμίες ολοκλήρωσης 

των σταδίων 

υπoβλήθηκαν από αυτούς.  

2. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών 

συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών 

προσφορών θα γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση. Τα 

επιμέρους στάδια της διαδικασίας έχουν ως εξής: α) 

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των 

δικαιολογητικών συμμετοχής- τεχνικής προσφοράς, 

μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά 

το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο . β) Στη 

συνέχεια η Επιτροπή του Διαγωνισμού προβαίνει στην 

αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους 

των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την 

απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δε γίνονται 

αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών με βάση 

το σχετικό κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. γ) 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων 

των προσφορών, αποσφραγίζονται οι σφραγισμένοι φάκελοι 

με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών και ακολουθεί 

σχετική ανακοίνωση τιμών και κατάταξης. Για όσες προσφορές 

δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια 

α' και β' οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Σε περίπτωση που 

προκύψουν ισότιμες προσφορές, δηλαδή προσφορές με την 

ίδια ακριβώς τιμή, η επιλογή του αναδόχου γίνεται με 

κλήρωση, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 90 του 

Ν.4412/2016. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει 

σύμφωνα με τις διατάξεις στα άρθρα 100 και 102 και 117 του 

Ν.4412/2016 από την Επιτροπή του Διαγωνισμού . Κατά τη 

διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους 

υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα 

έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε 

εύλογη προθεσμία . Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση 

που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 

χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν 

λαμβάνεται υπόψη. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού για την 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού συντάσσει 

πρακτικό και γνωμοδοτεί είτε για την την κατακύρωση της 

ανάθεσης στον «προσωρινό ανάδοχο» είτε την ματαίωση των 

αποτελεσμάτων σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν.4412/2016 . 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με 

μία απόφαση της αναθέτουσας αρχής , η οποία κοινοποιείται 

με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες με κάθε πρόσφορο 

μέσο κατ΄ άρθρο 105 του ν. 4412/2016. Κατά της απόφασης 

αυτής χωρεί ένσταση σύμφωνα με τα άρθρα 100 και 127 του 
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ν. 4412/2016 και τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας 

Διακήρυξης 

3.Οι Επιτροπές που αναλαμβάνουν τη διεξαγωγή των 

διαγωνιστικών διαδικασιών ολοκληρώνουν το έργο τους εντός 

των κάτωθι προθεσμιών: η αξιολόγηση των δικαιολογητικών 

συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών ολοκληρώνεται 

εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την αποσφράγιση. β) 

Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, 

λόγω του μεγάλου αριθμού των προσφορών, ελέγχονται 

τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά υποβολής. Στην 

περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες 

εργάσιμες ημέρες. γ) Η αξιολόγηση των οικονομικών 

προσφορών ολοκληρώνεται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών. 

ε) Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

ολοκληρώνεται σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες. στ) Η αξιολόγηση 

των ενστάσεων από την αρμόδια Επιτροπή ολοκληρώνεται 

εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση σε 

αυτήν της ένστασης και την πλήρη πρόσβαση στα αρχεία του 

διαγωνισμού. Ειδικά στις περιπτώσεις ενστάσεων κατά 

διακήρυξης, η αξιολόγηση των ενστάσεων ολοκληρώνεται πριν 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

 

4. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή 

αποστέλλει σχετική ειδοποίηση στον προσφέρων του οποίου 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, να υποβάλλει εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών σε σφραγισμένο φάκελο τα 

«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης».  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών 

ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού της Επιτροπής του 

Διαγωνισμού και τη διαβίβαση προς το αρμόδιο όργανο του 

Γ.Ν. Λαμίας , προς έγκριση.  

Προσφορά 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να δώσουν προσφορά για το 

σύνολο των ειδών της προμήθειας ή για κάθε είδος ξεχωριστά 

αλλά υποχρεωτικά για το σύνολο της ποσότητας ανά είδος 

προμήθειας.  

Οι εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

Προσφορές που αποκλίνουν και δεν συμφωνούν με τις 

τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας 

διακήρυξης απορρίπτονται. 

Προσφορές που έχουν χρόνο ισχύος της προσφοράς μικρότερο 

από το ζητούμενο απορρίπτονται. 

 

 

 Για το ΤΜΗΜΑ 1 κριτήριο κατακύρωσης  η Πλέον 

Συμφέρουσα από Οικονομική άποψη Προσφορά βάσει 

βέλτιστης σχέσης Ποιότητας-Τιμής. 
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Κριτήριο Κατακύρωσης 

Για το ΤΜΗΜΑ 2  κριτήριο κατακύρωσης η  Πλέον 
Συμφέρουσα από Οικονομική άποψη Προσφορά αποκλειστικά 
μόνο βάσει τιμής. 

 

 Η συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ δεν μπορεί 

να υπερβεί τον προϋπολογισμό. 

 Προσφορές που αποκλίνουν και δεν συμφωνούν με τις 

τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας 

διακήρυξης απορρίπτονται.  

Ενστάσεις Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 

Εγγυήσεις 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν 

απαιτείται- (άρθρο 72 Ν.4412/2016) 

Η κατάθεση εγγυητικής καλής εκτέλεσης για συμβάσεις άνω 

των 20.000 ευρώ είναι απαραίτητη - (άρθρο 72 Ν.4412/2016) 

 

 

Κρατήσεις-χρόνος 

πληρωμής 

Για την καταβολή της Αμοιβής των Αναδόχων απαιτείται η 

προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών 

που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και 

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 

πληρωμή.  

Ειδικότερα, η Αμοιβή καταβάλλεται εντός εξήντα (60) ημερών 

από τη χορήγηση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της προμήθειας 

και με την υποβολή του τιμολογίου πώλησης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο Ν. 4152/2013, παρ. Ζ «Προσαρμογή της 

Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης 

Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση  

Οι πληρωμές θα γίνονται για το σύνολο της αξίας μείον τις 

προβλεπόμενες νόμιμες κρατήσεις και κατόπιν θεώρησης από 

τον κ. Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

Τον Προμηθευτή βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με 

τις ισχύουσες διατάξεις.  

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία 

ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο αρ. 200 του Ν. 4412/2016. 

των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 

  

 

Κυρώσεις σε βάρος του 

Αναδόχου 

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν.4412/2016, 

ο Προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα 

προκύψει στο Νοσοκομείο από τη μη εκτέλεση ή κακή 

εκτέλεση της σχετικής σύμβασης. 
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Κατακύρωση 

Αποτελεσμάτων- 

Υπογραφή Σύμβασης  

Ο τρόπος αξιολόγησης των προσφορών θα γίνει με την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη αποκλειστικά βάσει 

βέλτιστης σχέσης Ποιότητας-Τιμής στις προσφορές που 

θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές στο στάδιο της τεχνικής 

αξιολόγησης. 

Όταν ο ανάδοχος  ο οποίος προσφέρει τη πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική  άποψη βάσει βέλτιστης σχέσης Ποιότητας-

Τιμής ,δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα 

και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρούσα 

διακήρυξη, η κατακύρωση γίνεται στον ανάδοχο με την 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη τιμή. Σε 

περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα 

από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται 

κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον ανάδοχο με την 

αμέσως επόμενη πλέον  συμφέρουσα από οικονομική  άποψη 

και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από τους αναδόχους δεν 

προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα 

δικαιολογητικά  που απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός 

ματαιώνεται.  

Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες 

προσφορές τελικός ανάδοχος επιλέγεται ο μειοδότης μετά 

από κλήρωση ( Ν.4412/2016 άρθρο 90). 

Η υποβολή μόνο μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη 

συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση 

της σύμβασης ( Ν.4412/2016 άρθρο 117 παρ.3). 

Η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, θα γίνει 

από το Δ.Σ. του Γ.Ν. Λαμίας. 

Στον ανάδοχο που θα γίνει η κατακύρωση θα αποσταλεί 

σχετική ανακοίνωση που θα αναφέρει και  την προθεσμία 

υπογραφή της σύμβασης, σε περίπτωση που απαιτείται. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα πέντε 

(15) ημέρες από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης για την 

υπογραφή της σύμβασης.  

Σε περίπτωση που περάσει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία ή 

ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση 

κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμοδίου για τη 

διοίκηση φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 203 

του Ν.4412/2016. 

Διάρκεια Σύμβασης 
Η σύμβαση αρχίζει με την ημερομηνία υπογραφής και λήγει 
με την παράδοση από τον προμηθευτή. 
 

Τόπος-Χρόνος Παράδοσης Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν στην Αποθήκη του 
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Γ.Ν. Λαμίας σύμφωνα με τον πίνακα στο παράρτημα Β’ και 

κατόπιν έγγραφης παραγγελίας από το αρμόδιο Τμήμα του 

Νοσοκομείου μας. 

Δείγματα 

 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 2. «ΔΙΑΦΟΡΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ» ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ  ΕΡΓΑΛΕΙΑ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ- ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 1. 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας- τιμής, η οποία εκτιμάται σύμφωνα με τα κριτήρια 

αξιολόγησης που αμέσως κατωτέρω ορίζονται.  

Τα κριτήρια αξιολόγησης ομαδοποιούνται σε δύο επί μέρους Ομάδες Κριτηρίων, την Ομάδα Α και 

την Ομάδα Β.  

Οι ομάδες αυτές με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας καθεμίας στο σύνολο της 

βαθμολογίας, έχουν ως ακολούθως :  

 

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ με συντελεστή 

βαρύτητας ομάδας 70% στο σύνολο (εβδομήντα τοις εκατό).  

 

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ με συντελεστή βαρύτητας ομάδας 30% 

στο σύνολο (τριάντα τοις εκατό).  

 

Oι Πίνακες 1, 2 & 3   περιλαμβάνουν τα κριτήρια αξιολόγησης και συντελεστές βαρύτητας οι 

οποίοι περιέχουν αναλυτικά τα κριτήρια με τον συντελεστή βαρύτητας.  
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ΤΜΗΜΑ 1.   

 Α. ΣΥΣΤΗΜΑ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΑΠΑΓΩΓΗΣ) 

ΚΑΠΝΟΥ,   Εκτιμώμενος προϋπολογισμός : 16.000,00 € με ΦΠΑ. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 

(ΑΠΑΓΩΓΗΣ) ΚΑΠΝΟΥ    

 ΟΜΑΔΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, βi 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, σi 

i=1  " ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ" προδ.1,2  4% 

i=2  " ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ" προδ.3  15% 

i =3 " ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ" προδ.4,5,6,7  8% 

i =4 " ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ" προδ.8,9  6% 

i =5 " ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ" προδ.10  5% 

i =6 " ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ" προδ.11  4% 

i =7 " ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ" προδ.12  5% 

i =8 "ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΑΠΑΓΩΓΗΣ) ΚΑΠΝΟΥ "  Το 

σύνολο των   τεχνικών προδιαγραφών του είδους 

 20% 

i =9  Ειδική τροχήλατη βάση   3% 

                                             Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας A στο σύνολο                                                70 % 

 

ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, βi 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, σi 

i=10  Χρόνος Παράδοσης   3% 

i=11 Πρόγραμμα εκπαίδευσης: δομή και πληρότητα εκπαίδευσης, 

προσφερόμενα βοηθήματα, προτεινόμενη διάρκεια εκπαίδευσης , 

πιθανή πρόταση για περισσότερες της μιας εκπαιδεύσεις σε 

προσωπικό (χρήστες) του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ εντός του χρονικού 

διαστήματος της προτεινόμενης περιόδου εγγύησης καλής 

λειτουργίας ή και πέραν αυτής. 

 7% 

i=12  Περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας : Διάρκεια   12% 
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ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, βi 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, σi 

i=13 Περίοδος πλήρους συντήρησης - επισκευών : Διάρκεια και όροι : 

προτεινόμενη διάρκεια σε έτη, ποιότητα της εξυπηρέτησης μετά 

την πώληση (after sales service) δηλ. εγγύηση εξασφάλισης 

ανταλλακτικών πέραν της δεκαετίας από την οριστική παραλαβή, 

προτεινόμενος χρόνος ακινητοποίησης του συγκροτήματος (down 

time), προτεινόμενες ποινικές ρήτρες στην διάρκεια της περιόδου 

συντήρησης και χρόνος προσέλευσης τεχνικών σε περίπτωση 

κλήσης βλάβης. 

 8% 

                                          Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Β στο σύνολο                                                   30 % 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΓΙΑ  ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ 

Η κάθε μονάδα πρέπει (επί ποινή αποκλεισμού) να είναι τo τελευταίο μοντέλο της εταιρείας στη 

συγκεκριμένη κατηγορία, καινούργια, όχι μεταχειρισμένη η από ανακατασκευή, ως προς όλα τα 

μέρη της (η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποδεικτικά έγγραφα π.χ. Παραστατικά 

εισαγωγής ή εργοστασίου),και να καλύπτει κατ՚ ελάχιστο τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΑΠΑΓΩΓΗΣ) 

ΚΑΠΝΟΥ   

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.Μονοπολική και διπολική λειτουργία.   

2. Φορητή μικρού βάρους κάτω των 6 κιλών περίπου 

και μικρού μεγέθους (να αναφερθούν οι διαστάσεις). 

  

3.Μέγιστη ισχύ εξόδου:   

-100W σε μονοπολική τομή με crest factor τουλάχιστον 

1,8 

  

-70W στη μονοπολική αιμόσταση με crest factor 

τουλάχιστον 3 

  

-80 Watt στη διπολική αιμόσταση με crest factor 

τουλάχιστον 1,9 

  

4.Στην λειτουργία κοπής να διαθέτει τουλάχιστον δύο 

διαφορετικές λειτουργίες κοπής όπως καθαρή κοπή 

και κοπή σε συνδυασμό με αιμόσταση. 

  

5.Λειτουργία Micro ενεργοποιούμενη μέσω ειδικού 

κομβίου για περιπτώσεις όπου απαιτείται μικρή ισχύς 

με μεγάλη ακρίβεια (μικροχειρουργικές επεμβάσεις). 

  

6.Αυτόματη προσαρμογή της ισχύος μέσω 

αναγνώρισης της αντίστασης του ιστού. 

  

7.Στην διπολική λειτουργία να διαθέτει δυνατότητα 

αυτόματης έναρξης (Auto Coag Start) 

  

8.Να είναι τύπου CF για πλήρη ασφάλεια του 

ασθενούς. 

  

9.Να παρέχει μνήμη αποθήκευσης ρυθμίσεων.   

10.Σύστημα ασφαλείας συνεχούς παρακολούθησης 

και καλής λειτουργίας της πλάκας γείωσης και να 

παρέχει ασφάλεια σύμφωνα με τους υπάρχοντες 

διεθνείς κανονισμούς.  

  

11.Η διαθερμία να συνοδεύεται από:   

 Ποδοδιακόπτη   

 Πλάκες γείωσης μιας χρήσης(τουλάχιστον 10 
τεμ.) 

  

 Καλώδιο για σύνδεση με πλάκα μιας 
χρήσης(2τεμ.) 

  

 Χειρολαβή με ενσωματωμένο καλώδιο για 
ηλεκτρόδια 4mm 

  

 Μια σειρά ηλεκτροδίων (μαχαιρίδιο, μπίλια,   
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ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΑΠΑΓΩΓΗΣ) 

ΚΑΠΝΟΥ   

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

βελόνα) 

 Διπολικό καλώδιο μήκους 3m    

 Διπολική λαβίδα ευθεία 16cm.   

   

12. Να αναφερθούν επιπλέον δυνατότητες προς 

αξιολόγηση οι οποίες θα εκτιμηθούν. 

  

Β΄. Συσκευή Αναρρόφησης (Απαγωγής) Καπνού    

 Να συνεργάζεται με την ως άνω διαθερμία για την 

λειτουργία αυτόματης απαγωγής καπνού. 

  

1. Αναρρόφηση καπνού με δυνατότητα 
αναρρόφησης τουλάχιστον 750 l/min. 

  

2. Να είναι καινούριας τεχνολογίας και εύκολη 
στην χρήση. 

  

3. Όλες οι παράμετροι να ρυθμίζονται από την 
πρόσοψη της συσκευής μέσω κομβίων. 

  

4. Η ενεργοποίηση της αναρρόφησης να μπορεί 
να γίνει αυτόματα ή και χειροκίνητα μέσω κομβίου 
στην πρόσοψη της συσκευής. 

  

5. Να δύναται να ενεργοποιηθεί και μέσω 
ποδοδιακόπτη. 

  

6. Για έκτακτες περιπτώσεις να διαθέτει και 
λειτουργία γρήγορης αναρρόφησης καπνού (Turbo 
mode) που να μπορεί να ενεργοποιηθεί σε περίπτωση 
που μεγάλη ποσότητα καπνού πρέπει να αναρροφηθεί 
γρήγορα. 

  

7. Να έχει δυνατότητα ρύθμισης της απόδοσης 
που θα αναρροφήσει επί τοις % και την δυνατότητα 
της έναρξης με αναμονή που αναγράφεται σε 
δευτερόλεπτα. 

  

8. Να διαθέτει ένδειξη alarm για την 
αντικατάσταση του φίλτρου στην πρόσθια πλευρά της 
συσκευής. Η διάρκεια του φίλτρου να είναι 
τουλάχιστον για 40 ώρες λειτουργίας. 

  

9. Να διαθέτει  φίλτρο Main τύπου ULPA (Ultra 
Low Penetration Air). 

  

10. Να δύναται να συνεργαστεί είτε με 
χειρουργική διαθερμία είτε με χειρουργικό Laser  στην 
λειτουργία αυτόματης απαγωγής καπνού. 

  

11. Να είναι κλάση CF / Defibrillation Proof.   

12. Να έχει άμεση συνεργασία - συμβατότητα με 
τις αυτόματες λειτουργίες της προσφερόμενης  
διαθερμίας. 

  

13. Να έχει κατανάλωση λιγότερο από 500W / 
740VA. 

  

14. Να λειτουργεί με τάση 220V/50Hz.   

15. Η αναρρόφηση καπνού να συνοδεύεται από :   
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ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΑΠΑΓΩΓΗΣ) 

ΚΑΠΝΟΥ   

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 Ποδοδιακόπτη  μονό για χειροκίνητη 
ενεργοποίηση . 

  

 Σωλήνες αναρρόφησης μιας χρήσης όπου θα 
προσαρμόζει η χειρολαβή της διαθερμίας, μήκους 3m 
και διαμέτρου 22mm περίπου.(  ≥12 τεμάχια). 

  

 Σύστημα διασύνδεσης με την προσφερόμενη 
διαθερμία (ISA).  

  

 Ένα επιπλέον φίλτρο τύπου ULPA.   

 Κωνικός  Συλλέκτης καπνού περίπου 22mm - 
50 χρήσεων (αποστειρούμενος στους 134°C) .  

  

 Σωλήνα αναρρόφησης περίπου 22mm - 50 
χρήσεων  (αποστειρούμενος στους 134°C) 

  

   

Τα ανωτέρω μηχανήματα(Διαθερμία και Αναρρόφηση) 

θα φέρονται στερεωμένα σε ειδική τροχήλατη βάση 

του ιδίου οίκου κατασκευής  στην οποία θα αναρτάται 

και ειδικός αρθρωτός βραχίονας για την στήριξη και 

κατεύθυνση του σωλήνα αναρρόφησης. 

  

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ   

1. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών 

τουλάχιστον με πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών χωρίς 

καμία οικονομική επιβάρυνση για το νοσοκομείο. 

  

Κατά το διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας ο 

ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση 

βλαβών και στις απαιτούμενες εργασίες προληπτικής 

συντήρησης που προβλέπονται από τον κατασκευαστή 

συμπεριλαμβανομένου του κόστους των 

απαιτούμενων ανταλλακτικών και αναλωσίμων 

προληπτικής συντήρησης (εξαιρουμένων των 

αναλωσίμων λειτουργίας-χρήσης). 

  

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει πρόγραμμα 

προληπτικής συντήρησης του προσφερόμενου είδους 

όπως αυτό ορίζεται από τις οδηγίες του κατασκευαστή 

με κατάλογο των εργασιών και των υλικών 

συντήρησης.   

  

2. Στην προσφορά να αναφέρεται με σαφήνεια αν στην 

προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται τμήματα, τα 

οποία στα prospectus χαρακτηρίζονται ως option. 

  

3. Θα πρέπει απαραίτητα να υπάρχουν τα παρακάτω, 

διαφορετικά η προσφορά θα απορρίπτεται: 
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ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΑΠΑΓΩΓΗΣ) 

ΚΑΠΝΟΥ   

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

α. Αναλυτική τεχνική περιγραφή των δυνατοτήτων του 

μηχανήματος. 

  

β. Αναλυτική τεχνική περιγραφή του μηχανήματος 

όπως προσφέρεται. 

  

γ. ORIGINAL PROSPECTUS του κατασκευαστή.   

   

ε. User Manual στην Αγγλική καθώς και ακριβής 

μετάφρασή του νομίμως επικυρωμένη. 

  

στ. Πιστοποιητικό από κοινοποιημένο στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση οργανισμό, ότι ο κατασκευαστής 

τηρεί σύστημα διασφάλισης ποιότητας που 

ικανοποιεί τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας 93/42 

της Ε.Ο.Κ. ( ISO  13485 του 2008 και μετά) 

  

ζ. Πιστοποιητικό από κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση οργανισμό, ότι το προσφερόμενο είδος μπορεί 

να φέρει την σήμανση CE, κατά τα οριζόμενα στην 

οδηγία 93/42/Ε.Ο.Κ. 

  

η. Πιστοποιητικό ότι ο προμηθευτής τηρεί σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας που ικανοποιεί τις απαιτήσεις 

της οδηγίας 93/42 της Ε.Ο.Κ. (ISO 9001 & 13485 με 

πεδίο πιστοποίησης τουλάχιστον την εμπορία και 

τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων ). 

  

θ. Πιστοποιητικό από κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση οργανισμό συμμόρφωσης με την Υπ.Απ. 

ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 1348/07-01-2004 «Σύστημα ποιότητας 

των εταιριών διακίνησης ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων». 

  

ι. Eπίσης να διαθέτει Βεβαίωση Συμμετοχής σε 

Εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ 

(σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 και το Π.Δ. 117/2004 

και 15/2006). 

  

ια. Υπεύθυνη δήλωση για τεχνική υποστήριξη καθώς 

και για επάρκεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων για 

τουλάχιστον 10 χρόνια. 
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Β΄ ΣΥΣΤΗΜΑ LASER CO2  ΜΕ SCANNER ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ  

Εκτιμώμενος προϋπολογισμός 22.000,00 € με Φ.Π.Α  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2:   ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ LASER CO2 ΜΕ SCANNER  ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ  

 

 ΟΜΑΔΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, βi 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, σi 

i=1   Χαρακτηριστικά της βασικής μονάδας (συσκευής) Laser CO2  20 % 

i=2   Σύστημα ηλεκτρονικής κλασματικής  σάρωσης (fractional scanner)   20 % 

i=3  Χειρολαβές εφαρμογών  10 % 

i=4 Συσκευή απαγωγής καπνού  20 % 

                                             Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας A στο σύνολο                                                       70 % 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, βi 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, σi 

i=5  Χρόνος Παράδοσης   3% 

i=6 Πρόγραμμα εκπαίδευσης: δομή και πληρότητα εκπαίδευσης, 

προσφερόμενα βοηθήματα,προτεινόμενη διάρκεια εκπαίδευσης , 

πιθανή πρόταση για περισσότερες της μιας εκπαιδεύσεις σε 

προσωπικό (χρήστες) του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ εντός του χρονικού 

διαστήματος της προτεινόμενης περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας 

ή και πέραν αυτής. 

 7% 

i=7  Περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας : Διάρκεια   12% 

i=8 Περίοδος πλήρους συντήρησης - επισκευών : Διάρκεια και όροι : 

προτεινόμενη διάρκεια σε έτη, ποιότητα της εξυπηρέτησης μετά την 

πώληση (after sales service) δηλ. εγγύηση εξασφάλισης ανταλλακτικών 

πέραν της δεκαετίας από την οριστική παραλαβή, προτεινόμενος 

χρόνος ακινητοποίησης του συγκροτήματος (down time), 

προτεινόμενες ποινικές ρήτρες στην διάρκεια της περιόδου 

συντήρησης και χρόνος προσέλευσης τεχνικών σε περίπτωση κλήσης 

βλάβης. 

 8% 

                                          Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Β στο σύνολο                                                           30 % 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LASER CO2  ΜΕ SCANNER 

ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

Η μονάδα πρέπει (επί ποινή αποκλεισμού) να είναι τo τελευταίο μοντέλο της εταιρείας στη 

συγκεκριμένη κατηγορία, καινούργια, όχι μεταχειρισμένη η από ανακατασκευή, ως προς όλα τα 

μέρη της (η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποδεικτικά έγγραφα π.χ. Παραστατικά 

εισαγωγής ή εργοστασίου),και να καλύπτει κατ՚ ελάχιστο τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

ΣΥΣΤΗΜΑ LASER CO2  ΜΕ SCANNER 
ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Το  προσφερόμενο σύστημα Laser να είναι 
διοξειδίου του άνθρακος (CO2) με μήκος 
κύματος εκπομπής 10.600 νανόμετρα, 
σύγχρονης τεχνολογίας, κατάλληλο για την 
αντιμετώπιση όλων των καλοήθων 
δερματικών βλαβών και παθήσεων όπως 
μυρμηγκιές, θηλώματα, σμηγματοροϊκές 
υπερκερατώσεις, σπίλους, μελαχρώσεις, 
φακίδες, πανάδες, κονδυλώματα, 
δερματικές υπερπλασίες, δορυφόρων 
βλαβών του μελανώματος καθώς και όλων 
των τύπων αγγειακών δυσπλασιών. 

  

2.  Απαραιτήτως το προσφερόμενο σύστημα  
Laser CO2  θα πρέπει να αποτελείται από τη 
βασική μονάδα (συσκευή) Laser CO2, το 
σύστημα κλασματικής  σάρωσης (fractional 
scanner) κατά προτίμηση ενσωματωμένο 
στο κυρίως μηχάνημα, τις απαραίτητες 
χειρολαβές εφαρμογών,  τρία (3) ζεύγη 
προστατευτικά γυαλιά και μία συσκευή 
απαγωγής καπνού, σωματιδίων και οσμών.  

  

3. Η προσφερόμενη συσκευή LASER CO2 θα 
πρέπει να διαθέτει σφραγισμένο σωλήνα   
διοξειδίου του άνθρακος (sealed off CO2), 
για την παραγωγή της ακτινοβολίας LASER, ο 
οποίος να διεγείρεται με ραδιοσυχνότητες 
(RF) έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 
σταθερότητα της εκπεμπόμενης δέσμης 
αλλά και η μεγάλη διάρκεια ζωής του. 

  

4. Να διαθέτει ορατή σκοπευτική ακτίνα 
κόκκινου χρώματος, παραγόμενη από  
διοδικό  (diode) Laser, μεταβλητής 
φωτεινότητας και ισχύος τουλάχιστον 2 mW. 

  

5. Η ενέργεια Laser να παράγεται με τουλάχιστον 
τρεις (3) διαφορετικούς τρόπους  

  

 (Laser operation modes) :   

 Συνεχώς (CW) με ρύθμιση της 
εκπεμπόμενης  ισχύος, από 1 έως 30 Watt 
περίπου. 

  

 Παλμικά (Pulse) με ρύθμιση της ισχύος  
από 1εως 30 Watt και διάρκεια παλμού 
(on time) από 0,1sec έως 1 sec και 
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ΣΥΣΤΗΜΑ LASER CO2  ΜΕ SCANNER 
ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ενέργεια 01 Joule έως 30 Joules και χρόνος 
ανάπαυλας (off time) 1 ms. 

 Υπερπαλμικά (Super/UltraPulse) με 
ρύθμιση της εκπεμπόμενης ισχύος από 
1Watt  έως 15 Watts . Χρόνος παλμού 400 
μs και συχνότητα από 1 έως 500 Hz. 

  

   

       Να αναφερθούν τυχόν επιπλέον  τρόποι 

παραγωγής του Laser λεπτομερώς και       

  

       αναλυτικά ώστε να αξιολογηθούν.   

6. Στην παλμική λειτουργία να υπάρχει η 
δυνατότητα ρύθμισης της διάρκειας του 
παλμού (on time) από 0,1 έως 1 second 
περίπου . 

  

7. Η δέσμη Laser να κατευθύνεται μέσω ελαφρού 
αρθρωτού βραχίονα στην άκρη του οποίου να 
συνδέονται τα διάφορα εξαρτήματα 
εφαρμογών. Να διαθέτει ενσωματωμένο 
σύστημα παροχής αέρος, για την προστασία 
των οπτικών μερών των ακραίων εξαρτημάτων 
της συσκευής. 

  

8. Η προσφερόμενη συσκευή να διαθέτει μεγάλη 
έγχρωμη οθόνη αφής, τουλάχιστον 10 ιντσών, 
μέσω της οποίας θα ρυθμίζονται  όλοι οι  
παράμετροι θεραπείας και θα επιλέγεται και ο 
τρόπος λειτουργίας της συσκευής  Laser με τη 
χρήση ή όχι του συστήματος κλασματικής 
σάρωσης (fractional scanner). 

  

9. Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να 
διαθέτει μηχανισμό ηλεκτρονικής 
κλασματικής σάρωσης (Fractional scanner) 
κατά προτίμηση ενσωματωμένο στην κύρια 
συσκευή, με προ εγκατεστημένο το 
λογισμικό το οποίο θα ελέγχει πλήρως όλες 
τις λειτουργίες και τις ρυθμίσεις της 
κλασματικής σάρωσης. Συγκεκριμένα να 
δύναται να δεχθεί τις κάτωθι ρυθμίσεις: 

  

   

 Ρύθμιση μεγέθους της επιφάνειας 
σάρωσης από 3Χ3 έως 20Χ20 mm 
τουλάχιστον. Να αναφερθεί 
αναλυτικά το εύρος, για να 
αξιολογηθεί.  

  

 Ρύθμιση του σχήματος της επιφάνειας 
σάρωσης, τουλάχιστον δύο 
διαφορετικά όπως ρυθμιζόμενο 
τετράγωνο, παραλληλόγραμμο και 
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ΣΥΣΤΗΜΑ LASER CO2  ΜΕ SCANNER 
ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

κύκλος. Να αναφερθούν τα 
διαφορετικά σχήματα, ώστε να 
αξιολογηθούν. 

 Ρύθμιση της πυκνότητας των 
μικροκουκίδων (dots):Να ρυθμίζεται η 
απόσταση μεταξύ των dots από 0,5 
mm έως 2mm σε βαθμίδες step value 
ανά 0,1 mm. από 4 έως 1600 περίπου. 
Να αναφερθεί το εύρος των 
ρυθμίσεων ώστε να αξιολογηθούν. 

  

 Ρύθμιση της ενέργειας ανά 
μικροκουκίδα από 2 έως 150 mJ 
τουλάχιστον. Να αναφερθεί το εύρος 
των ρυθμίσεων ώστε να 
αξιολογηθούν.  

  

 Δυνατότητα ρύθμισης του βάθους 
διείσδυσης στο ίδιο σημείο (depth). 
Να αναφερθεί το εύρος ρύθμισης 
ώστε να αξιολογηθεί.  

  

Όλες οι ανωτέρω ρυθμίσεις να ελέγχονται και να 

απεικονίζονται στη οθόνη αφής της   συσκευής 

Laser.  

  

10. Να συνοδεύεται από κατάλληλες χειρολαβές 
εφαρμογών με εστιακές αποστάσεις f=50 και 
f=100 mm, το άκρο των οποίων να δύναται να 
απολυμανθεί.   

  

11. Να συνοδεύεται από συσκευή απαγωγής 
καπνού η οποία να είναι ειδικά   
κατασκευασμένη για να αντιμετωπίσει του 
κινδύνους  και να προστατέψει το προσωπικό 
και τους ασθενείς, όσον αφορά το καπνό, τα 
σωματίδια και τις οσμές  που παράγονται κατά 
τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων με 
συσκευές Laser CO2. Να γίνει εκτενής 
περιγραφή των δυνατοτήτων της για να 
αξιολογηθεί. 

  

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ   

1. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) 

ετών τουλάχιστον με πλήρη κάλυψη 

ανταλλακτικών χωρίς καμία οικονομική 

επιβάρυνση για το νοσοκομείο. 

  

Κατά το διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας 

ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην 

αποκατάσταση βλαβών και στις απαιτούμενες 

εργασίες προληπτικής συντήρησης που 

προβλέπονται από τον κατασκευαστή 

συμπεριλαμβανομένου του κόστους των 
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ΣΥΣΤΗΜΑ LASER CO2  ΜΕ SCANNER 
ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

απαιτούμενων ανταλλακτικών και αναλωσίμων 

προληπτικής συντήρησης (εξαιρουμένων των 

αναλωσίμων λειτουργίας-χρήσης). 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει 

πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης του 

προσφερόμενου είδους όπως αυτό ορίζεται από 

τις οδηγίες του κατασκευαστή με κατάλογο των 

εργασιών και των υλικών συντήρησης.   

  

2. Στην προσφορά να αναφέρεται με σαφήνεια αν 

στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται 

τμήματα, τα οποία στα prospectus χαρακτηρίζονται 

ως option. 

  

3. Θα πρέπει απαραίτητα να υπάρχουν τα 

παρακάτω, διαφορετικά η προσφορά θα 

απορρίπτεται: 

  

α. Αναλυτική τεχνική περιγραφή των δυνατοτήτων 

του μηχανήματος. 

  

β. Αναλυτική τεχνική περιγραφή του μηχανήματος 

όπως προσφέρεται. 

  

γ. ORIGINAL PROSPECTUS του κατασκευαστή.   

δ. Φύλλο συμμόρφωσης, στο οποίο θα απαντώνται 

με κάθε λεπτομέρεια, όχι μονολεκτικά, και με την 

σειρά που αναφέρονται όλα τα αιτήματα των 

τεχνικών μας προδιαγραφών. Να υπάρχουν 

παραπομπές σε φυλλάδια του κατασκευαστικού 

οίκου προς απόδειξη των ζητουμένων στοιχείων, οι 

οποίες θα γίνονται με σαφή αναφορά στην σελίδα 

και παράγραφο του φυλλαδίου, όπου θα 

εμπεριέχονται τα στοιχεία αυτά με την αντίστοιχη 

επισήμανση. 

  

ε. User Manual στην Αγγλική καθώς και ακριβής 

μετάφρασή του νομίμως επικυρωμένη. 

  

στ. Πιστοποιητικό από κοινοποιημένο στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση οργανισμό, ότι ο 

κατασκευαστής τηρεί σύστημα διασφάλισης 

ποιότητας που ικανοποιεί τις βασικές απαιτήσεις 

της οδηγίας 93/42 της Ε.Ο.Κ. ( ISO  13485 του 

2008 και μετά) 

  

ζ. Πιστοποιητικό από κοινοποιημένο στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση οργανισμό, ότι το 
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ΣΥΣΤΗΜΑ LASER CO2  ΜΕ SCANNER 
ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

προσφερόμενο είδος μπορεί να φέρει την 

σήμανση CE, κατά τα οριζόμενα στην οδηγία 

93/42/Ε.Ο.Κ. 

η. Πιστοποιητικό ότι ο προμηθευτής τηρεί 

σύστημα διασφάλισης ποιότητας που ικανοποιεί 

τις απαιτήσεις της οδηγίας 93/42 της Ε.Ο.Κ. (ISO 

9001 & 13485 με πεδίο πιστοποίησης τουλάχιστον 

την εμπορία και τεχνική υποστήριξη 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων ). 

  

θ. Πιστοποιητικό από κοινοποιημένο στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση οργανισμό συμμόρφωσης με 

την Υπ.Απ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 1348/07-01-2004 

«Σύστημα ποιότητας των εταιριών διακίνησης 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων». 

  

ι. Eπίσης να διαθέτει Βεβαίωση Συμμετοχής σε 

Εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης 

ΑΗΗΕ (σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 και το Π.Δ. 

117/2004 και 15/2006). 

  

ια. Υπεύθυνη δήλωση για τεχνική υποστήριξη 

καθώς και για επάρκεια ανταλλακτικών και 

αναλωσίμων για τουλάχιστον 10 χρόνια. 

  

4. Η τεχνική περιγραφή, το φύλλο συμμόρφωσης 

και τα original φυλλάδια του κατασκευαστικού 

οίκου θα πρέπει να συμφωνούν μεταξύ τους, 

διαφορετικά η προσφορά θα απορρίπτεται. 

  

Παράδοση - Παραλαβή   

1. Θα συνοδεύεται από κάθε τι απαραίτητο 
και θα παραδοθεί με ευθύνη και έξοδα 
του προμηθευτή σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία μετά από επίδειξη στους 
χρήστες. 

  

2. Οι περιγραφόμενες στη σύμβαση 
δυνατότητες του μηχανήματος θα 
ελεγχθούν από την επιτροπή παραλαβής 
σε συνεργασία με τους χρήστες και όπου 
αυτό είναι δυνατό σε πραγματικές 
συνθήκες, με την διαδικασία των 
εξετάσεων σε ασθενείς, (αφορά την 
διαδικασία οριστικής παραλαβής). 

  

3. . Όλα τα είδη και υλικά, που θα 
προσκομίσει ο προμηθευτής στο 
Νοσοκομείο για την εγκατάσταση και 
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ΣΥΣΤΗΜΑ LASER CO2  ΜΕ SCANNER 
ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

λειτουργία του υπό προμήθεια 
μηχανήματος, πρέπει να είναι καινούργια 
αμεταχείριστα χωρίς ελαττώματα και να 
ικανοποιούν όλους τους όρους σύμβασης, 
που καθορίζουν τον τύπο, την κατηγορία 
και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του. 

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

  

5. Ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει 
κάθε προσκομιζόμενο υλικό και ο 
προμηθευτής υποχρεώνεται να υπακούσει 
σε οποιεσδήποτε εντολές των αρμοδίων 
υπηρεσιών του, για υλικό το οποίο δεν 
εκπληρώνει τους συμβατικούς όρους, που 
αναφέρονται στην ποιότητα και τα 
χαρακτηριστικά του. 

  

6. Ο χρόνος παράδοσης, ο οποίος θα 
αναφερθεί οπωσδήποτε στην αρχική 
προσφορά καθορίζεται από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης σε 
ΕΞΗΝΤΑ (60) ημερολογιακές ημέρες. 

  

7. Θα παραδοθεί στους χρήστες έντυπο 
εγχειρίδιο χρήσης στην ελληνική γλώσσα 
και στο ΤΒΤ εγχειρίδιο χρήσης στην 
ελληνική και αγγλική γλώσσα και επίσημο 
εγχειρίδιο συντήρησης του 
κατασκευαστικού οίκου στην ελληνική 
ή/και αγγλική γλώσσα και οπωσδήποτε σε 
ηλεκτρονική μορφή. 
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Γ’   ΣΥΣΤΗΜΑ  ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ 
ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝΝ ΒΛΑΒΩΝ. 
Εκτιμώμενος προϋπολογισμός  22.000,00€ με ΦΠΑ. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3:  ΚΡΙΤΗΡΙΑ   ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ   ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ   ΨΗΦΙΑΚΗΣ  ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗΣ    

   ΟΜΑΔΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, βi 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, σi 

i=1  Το σύνολο των χαρακτηριστικών του συστήματος  50% 

i=2  Εξοπλισμός (σύνθεση)του συστήματος   15% 

i =3  Λογισμικό  Ενσωματωμένης λειτουργίας τηλεϊατρικής. Δυνατότητας 

συνεργασίας με εξωτερικές κάμερες ή/και ψηφιακά μικροσκόπια  

 5% 

                                             Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας A στο σύνολο                                                    70 % 

 

ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, βi 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, σi 

i=4  Χρόνος Παράδοσης   3% 

i=5 Πρόγραμμα εκπαίδευσης: δομή και πληρότητα εκπαίδευσης, 

προσφερόμενα βοηθήματα,προτεινόμενη διάρκεια εκπαίδευσης , 

πιθανή πρόταση για περισσότερες της μιας εκπαιδεύσεις σε 

προσωπικό (χρήστες) του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ εντός του χρονικού 

διαστήματος της προτεινόμενης περιόδου εγγύησης καλής 

λειτουργίας ή και πέραν αυτής. 

 7% 

i=6  Περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας : Διάρκεια   12% 

i=7 Περίοδος πλήρους συντήρησης - επισκευών : Διάρκεια και όροι : 

προτεινόμενη διάρκεια σε έτη, ποιότητα της εξυπηρέτησης μετά 

την πώληση (after sales service) δηλ. εγγύηση εξασφάλισης 

ανταλλακτικών και πέραν της δεκαετίας από την οριστική 

παραλαβή, προτεινόμενος  χρόνος ακινητοποίησης του 

συγκροτήματος (down time), προτεινόμενες ποινικές ρήτρες στην 

διάρκεια της περιόδου συντήρησης και χρόνος προσέλευσης 

τεχνικών σε περίπτωση κλήσης βλάβης. 

 8% 

                                          Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Β στο σύνολο                                                      30 % 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  ΨΗΦΙΑΚΗΣ 

ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝΝ ΒΛΑΒΩΝ. 

Η μονάδα πρέπει (επί ποινή αποκλεισμού) να είναι τo τελευταίο μοντέλο της εταιρείας στη 

συγκεκριμένη κατηγορία, καινούργια, όχι μεταχειρισμένη η από ανακατασκευή, ως προς όλα τα 

μέρη της (η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποδεικτικά έγγραφα π.χ. Παραστατικά 

εισαγωγής ή εργοστασίου),και να καλύπτει κατ՚ ελάχιστο τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗΣ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Υπολογιστή με επεξεργαστή Intel i5 ή 
ισοδύναμο, 4GB RAM και σκληρό δίσκο 
1TB, ενσωματωμένο σύστημα 
υποστήριξης δημιουργίας εφεδρικών 
αρχείων (backup), και έγχρωμο 
εκτυπωτή laser φωτογραφικής 
ποιότητας. Το λειτουργικό του 
συστήματος είναι σκόπιμο να είναι 
Windows 7 ή νεότερο. 

  

2. Κάμερα γενικών λήψεων υψηλής 
ανάλυσης HD ειδική για δερματολογική 
χρήση με αυτόματη εστίαση και ζουμ για 
γενικές και κοντινές λήψεις. 

  

3. Κάμερα δερματοσκοπικής 
φωτογράφησης χωρίς χρήση υλικού 
εμβάπτισης με μεγέθυνση ≥50×.  

  

4. Πρόγραμμα αρχειοθέτησης, ανάκλησης 
των εικόνων με δυνατότητα 
αποθήκευσης μεγάλου αριθμού 
περιστατικών και εικόνων ανά 
περιστατικό. 

  

5. Ειδικό πρόγραμμα ανάλυσης εικόνων με 
εφαρμογή των καθιερωμένων κριτηρίων 
ABCD-E και 7 Point Checklist. 

  

6. Δυνατότητα προσθήκης βοηθητικών 
προγραμμάτων για αυτόματη 
αξιολόγηση σπίλων και 
συμπληρωματικών προγραμμάτων για 
ανίχνευση τριχόπτωσης. 

  

7. Δυνατότητα προσθήκης προγράμματος 
αυτόματης καταμέτρησης σπίλων για 
εύκολη και γρήγορη παρακολούθηση 
(follow up). (Να προσφερθεί προς 
επιλογήν ) 

  

8. Βάση δεδομένων SQL για ταχύτητα και 
ασφάλεια των δεδομένων 
(προαιρετικά). 

  

9. Πλήρη χειρισμό από το ενσωματωμένο 
στην δερματοσκοπική κάμερα 
χειριστήριο και πλήρη οπτική 
παρακολούθηση από την 
ενσωματωμένη οθόνη αφής, για την 
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗΣ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

διευκόλυνση της εξέτασης.   

10. Δυνατότητα αυτόματης χαρτογράφησης 
σώματος για τυποποίηση και 
εξοικονόμηση χρόνου με ειδικό σύστημα 
κίνησης της κάμερας γενικών λήψεων με 
σερβομηχανισμό και λογισμικό 
ενσωματωμένα στο σύστημα. (Να 
προσφερθεί προς επιλογήν)  

  

11. Δυνατότητα λειτουργίας γρήγορης 
αντιστοίχισης των σπίλων και άλλων 
δερματικών αλλοιώσεων στις κοντινές 
λήψεις για εξοικονόμηση χρόνου και 
ακρίβεια στην καταγραφή και 
παρακολούθηση. (Να προσφερθεί προς 
επιλογήν)  

  

12. Πλήρη υποστήριξη οθόνης αφής για 
εύκολη και γρήγορη λειτουργία. 

  

Με το σύστημα αυτό είναι δυνατή η 

εισαγωγή στον υπολογιστή δύο τύπων 

εικόνων,  η μακροσκοπική και η 

δερματοσκοπική. Δηλαδή με τη 

βιντεοκάμερα είναι δυνατή η λήψη 

φωτογραφιών των αλλοιώσεων του 

δέρματος από διάφορες αποστάσεις και 

γωνίες, ενώ με τους δερματοσκοπικούς 

προσαρμογείς γίνεται δυνατή η λήψη 

φωτογραφιών των αλλοιώσεων σε επαφή με 

αυτές,  Οι αλλοιώσεις που μελετώνται είναι 

όλες οι μορφές των σπίλων, οι ακτινικές 

υπερκερατώσες, το μελάνωμα, τα 

επιθηλιώματα, κλπ.   

  

Τις εικόνες αυτές θα επεξεργάζεται ο 

υπολογιστής προκειμένου να 

εξυπηρετηθούν 3 στόχοι:  

  

1. η ταχεία και ασφαλής εντόπιση νέων 
βλαβών με τη σύγκριση εικόνων που θα 
έχουν ληφθεί σε διαφορετικά χρονικά 
διαστήματα 

  

2. η πιθανή μεταβολή των κλινικών 
χαρακτηριστικών συγκεκριμένων 
βλαβών στη διάρκεια του χρόνου 

  

3. η εκτίμηση της πιθανότητας καλοήθειας 
ή κακοήθειας μιας συγκεκριμένης 
βλάβης, προσμετρώντας και 
συγκρίνοντας τις βασικές παραμέτρους 
που χρησιμοποιούνται στην κλινική 
διάγνωση των παραπάνω καταστάσεων, 
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗΣ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

δηλαδή τις διαστάσεις μιας αλλοίωσης 
και τη μεταβολή τους με το χρόνο, την 
υπέγερσή της από το επίπεδο του 
φυσιολογικού δέρματος, το βαθμό 
συμμετρίας της, τη μορφή των ορίων της 
με το υγιές δέρμα και τις ποικίλες 
αποχρώσεις της.   

Επίσης είναι δυνατή η εκτύπωση αναφορών 

με εικόνες, οι στατιστικές αναλύσεις των 

δεδομένων και η εφαρμογή τηλεϊατρικών 

μεθόδων, προκειμένου να διευκολυνθεί η 

διάγνωση, σε ορισμένες περιπτώσεις, με την 

επικοινωνία και με άλλα κέντρα του 

εξωτερικού.   

  

Εξοπλισμός    

1. Ψηφιακό δερματοσκόπιο με κάμερα 

υψηλής ευκρίνειας (HD) 

  

2. Οθόνη σκόπευσης επάνω στην κάμερα 

γενικών λήψεων. 

  

3. Υποστήριξη οθόνης αφής υψηλής 

ευκρίνειας (HD)  ≥23” για μεγαλύτερη 

ευκολία στην εξέταση. 

  

4. Χειριστήρια ενσωματωμένα στην 

δερματοσκοπική κάμερα. 

  

5. Ψηφιακή μεγέθυνση ≥50×   

6. Δερματοσκοπικός προσαρμογέας για 

δερματοσκοπικές λήψεις  ≥ 20 

megapixels. 

  

7. Άμεση σύνδεση κάμερας με Η/Υ μέσω 

θύρας USB 3.0. 

  

Λογισμικό   

1. Ενσωματωμένη λειτουργία 

τηλεϊατρικής. 

  

2. Δυνατότητα συνεργασίας με εξωτερικές 

κάμερες ή/και ψηφιακά μικροσκόπια 

για μεγαλύτερη επεκτασιμότητα. 

  

 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ   
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗΣ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας δύο 

(2) ετών τουλάχιστον με πλήρη κάλυψη 

ανταλλακτικών χωρίς καμία οικονομική 

επιβάρυνση για το νοσοκομείο. 

  

Κατά το διάστημα της εγγύησης καλής 

λειτουργίας ο ανάδοχος υποχρεούται να 

προβεί στην αποκατάσταση βλαβών και στις 

απαιτούμενες εργασίες προληπτικής 

συντήρησης που προβλέπονται από τον 

κατασκευαστή συμπεριλαμβανομένου του 

κόστους των απαιτούμενων ανταλλακτικών 

και αναλωσίμων προληπτικής συντήρησης 

(εξαιρουμένων των αναλωσίμων 

λειτουργίας-χρήσης). 

  

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει 

πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης του 

προσφερόμενου είδους όπως αυτό ορίζεται 

από τις οδηγίες του κατασκευαστή με 

κατάλογο των εργασιών και των υλικών 

συντήρησης.   

  

2. Στην προσφορά να αναφέρεται με 

σαφήνεια αν στην προσφερόμενη τιμή 

περιλαμβάνονται τμήματα, τα οποία στα 

prospectus χαρακτηρίζονται ως option. 

  

3. Θα πρέπει απαραίτητα να υπάρχουν τα 

παρακάτω, διαφορετικά η προσφορά θα 

απορρίπτεται: 

  

α. Αναλυτική τεχνική περιγραφή των 

δυνατοτήτων του μηχανήματος. 

  

β. Αναλυτική τεχνική περιγραφή του 

μηχανήματος όπως προσφέρεται. 

  

γ. ORIGINAL PROSPECTUS του 

κατασκευαστή. 

  

δ. Φύλλο συμμόρφωσης, στο οποίο θα 

απαντώνται με κάθε λεπτομέρεια, όχι 

μονολεκτικά, και με την σειρά που 

αναφέρονται όλα τα αιτήματα των τεχνικών 

μας προδιαγραφών. Να υπάρχουν 

παραπομπές σε φυλλάδια του 
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗΣ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

κατασκευαστικού οίκου προς απόδειξη των 

ζητουμένων στοιχείων, οι οποίες θα γίνονται 

με σαφή αναφορά στην σελίδα και 

παράγραφο του φυλλαδίου, όπου θα 

εμπεριέχονται τα στοιχεία αυτά με την 

αντίστοιχη επισήμανση. 

ε. User Manual στην Αγγλική καθώς και 

ακριβής μετάφρασή του νομίμως 

επικυρωμένη. 

  

στ. Πιστοποιητικό από κοινοποιημένο 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση οργανισμό, ότι ο 

κατασκευαστής τηρεί σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας που ικανοποιεί τις 

βασικές απαιτήσεις της οδηγίας 93/42 της 

Ε.Ο.Κ. ( ISO  13485 του 2008 και μετά) 

  

ζ. Πιστοποιητικό από κοινοποιημένο στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση οργανισμό, ότι το 

προσφερόμενο είδος μπορεί να φέρει την 

σήμανση CE, κατά τα οριζόμενα στην οδηγία 

93/42/Ε.Ο.Κ. 

  

η. Πιστοποιητικό ότι ο προμηθευτής τηρεί 

σύστημα διασφάλισης ποιότητας που 

ικανοποιεί τις απαιτήσεις της οδηγίας 93/42 

της Ε.Ο.Κ. (ISO 9001 & 13485 με πεδίο 

πιστοποίησης τουλάχιστον την εμπορία και 

τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων ). 

  

θ. Πιστοποιητικό από κοινοποιημένο στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση οργανισμό συμμόρφωσης 

με την Υπ.Απ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 1348/07-01-

2004 «Σύστημα ποιότητας των εταιριών 

διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων». 

  

ι. Eπίσης να διαθέτει Βεβαίωση Συμμετοχής 

σε Εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής 

Διαχείρισης ΑΗΗΕ (σύμφωνα με το Ν. 

2939/2001 και το Π.Δ. 117/2004 και 

15/2006). 

  

ια. Υπεύθυνη δήλωση για τεχνική 

υποστήριξη καθώς και για επάρκεια 

ανταλλακτικών και αναλωσίμων για 

τουλάχιστον 10 χρόνια. 
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗΣ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

4. Η τεχνική περιγραφή, το φύλλο 

συμμόρφωσης και τα original φυλλάδια του 

κατασκευαστικού οίκου θα πρέπει να 

συμφωνούν μεταξύ τους, διαφορετικά η 

προσφορά θα απορρίπτεται. 

  

Παράδοση - Παραλαβή   

1. Θα συνοδεύεται από κάθε τι 
απαραίτητο και θα παραδοθεί με 
ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή 
σε πλήρη και κανονική λειτουργία 
μετά από επίδειξη στους χρήστες. 

  

2. Οι περιγραφόμενες στη σύμβαση 
δυνατότητες του μηχανήματος θα 
ελεγχθούν από την επιτροπή 
παραλαβής σε συνεργασία με τους 
χρήστες και όπου αυτό είναι δυνατό 
σε πραγματικές συνθήκες, με την 
διαδικασία των εξετάσεων σε 
ασθενείς, (αφορά την διαδικασία 
οριστικής παραλαβής). 

  

3. . Όλα τα είδη και υλικά, που θα 
προσκομίσει ο προμηθευτής στο 
Νοσοκομείο για την εγκατάσταση 
και λειτουργία του υπό προμήθεια 
μηχανήματος, πρέπει να είναι 
καινούργια αμεταχείριστα χωρίς 
ελαττώματα και να ικανοποιούν 
όλους τους όρους σύμβασης, που 
καθορίζουν τον τύπο, την κατηγορία 
και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά 
του. 

  

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

  

5. Ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα να 
ελέγχει κάθε προσκομιζόμενο υλικό 
και ο προμηθευτής υποχρεώνεται να 
υπακούσει σε οποιεσδήποτε εντολές 
των αρμοδίων υπηρεσιών του, για 
υλικό το οποίο δεν εκπληρώνει τους 
συμβατικούς όρους, που 
αναφέρονται στην ποιότητα και τα 
χαρακτηριστικά του. 

  

6. Ο χρόνος παράδοσης, ο οποίος θα 
αναφερθεί οπωσδήποτε στην αρχική 
προσφορά καθορίζεται από την 
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗΣ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης σε ΕΞΗΝΤΑ (60) 
ημερολογιακές ημέρες. 

7. Θα παραδοθεί στους χρήστες 
έντυπο εγχειρίδιο χρήσης στην 
ελληνική γλώσσα και στο ΤΒΤ 
εγχειρίδιο χρήσης στην ελληνική και 
αγγλική γλώσσα και επίσημο 
εγχειρίδιο συντήρησης του 
κατασκευαστικού οίκου στην 
ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα και 
οπωσδήποτε σε ηλεκτρονική μορφή. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 69ΔΑ4690ΒΜ-Σ94





40 
 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 1. 

Η βαθμολόγηση λαμβάνει χώρα ως εξής (άρθρο 86 παρ. 11, 13 και 16 ν. 4412/2016):  
 
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 
βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται  οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. 
 
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. 
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (δηλαδή δεν καλύπτουν ή παρουσιάζουν 
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές) επιφέρουν της απόρριψη της προσφοράς. 
 
H σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους 
συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα 
προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 
 
Αφού γίνει η βαθμολόγηση των υποκριτηρίων του κάθε κριτηρίου, όπως αυτά αναλυτικά δίδονται 
στον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών, για τις Ομάδες Α και Β του Πίνακα 1, για κάθε μηχάνημα  
αθροίζεται η βαθμολογία των υποκριτηρίων και ακολούθως εξάγεται ο μέσος όρος βαθμολογίας 
ανά κριτήριο.  
 
Ο μέσος όρος αυτός συνιστά την βαθμολογία βi του κάθε κριτηρίου.  
 
Σε όλους τους ανωτέρω υπολογισμούς η στρογγυλοποίηση φθάνει στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 
Το τρίτο δεκαδικό ψηφίο όταν έχει τιμές 1, 2, 3 και 4 αποκόπτεται, όταν δε έχει τιμές 5, 6, 7, 8 και 9 
στρογγυλοποιείται προς τα άνω.  
 
H σταθμισμένη βαθμολογία του i κριτηρίου τώρα, είναι το γινόμενο της βαθμολογίας βi του 
κριτηρίου που λαμβάνει από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού επί τον συντελεστή 
βαρύτητας σi του κριτηρίου όπως αυτός δίδεται στον ανωτέρω Πίνακα 1 , ήτοι :  

 
Σταθμισμένη βαθμολογία του i κριτηρίου = (βi * σi)                (ΤΥΠΟΣ 1)  
όπου i = 1,2,3..... 13 , ο α/α του κριτηρίου  

 
Η Συνολική Βαθμολογία (Bj) της Τεχνικής Προσφοράς του j προσφέροντος είναι το άθροισμα των 
σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων που περιέχει  ο ως άνω Πίνακας , όπως 
προκύπτουν από τον Τύπο 1 ανωτέρω, ήτοι :  
 

Συνολική Βαθμολογία ΣΒj της Τεχνικής Προσφοράς του j προσφέροντος =  

ΣΒj = Σ (βi * σi)    (ΤΥΠΟΣ 2) 

όπου :  
j = 1, 2 ... αριθμός προσφερόντων των οποίων οι προσφορές έχουν φθάσει μέχρι αυτό το στάδιο 
και δεν απερρίφθησαν κατά την τεχνική αξιολόγηση. 
 
 και i = 1, 2, .,16 ο αύξων αριθμός (α/α) του υπό ανάλυση κριτηρίου 
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι  δεν καλύπτουν / παρουσιάζουν 
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας ) επιφέρουν της απόρριψη της 
προσφοράς 
 
 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
Ακολουθεί ο έλεγχος των οικονομικών προσφορών 
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Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, υπολογίζονται οι 
ανοιγμένες τιμές σύγκρισης Λj των αποδεκτών προσφορών  και κατατάσσει τις προσφορές αυτές 
σε Συγκριτικό Πίνακα με αύξουσα σειρά του Λj, και λαμβανομένων υπ' όψιν μέχρι δύο (2) 
δεκαδικών ψηφίων, αποκόπτοντας το τρίτο ή στρογγυλεύοντας προς τα πάνω, όπως αναφέρεται 
και προηγουμένως, σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο : 

 

Λj = Kj/ ΣΒj                  (ΤΥΠΟΣ 3)  

όπου :  
Λj η Ανοιγμένη Τιμή Σύγκρισης της προσφοράς του j προσφέροντος, όπως προκύπτει από τον τύπο (3) 
άνω  

 
Κ j  η Συγκριτική Τιμή Προσφοράς του j προσφέροντος η οποία δίδεται από τον τύπο :  
 
                                                 Kj = Πj + [ Σj * 0,75 ]                         
 
δηλαδή προκύπτει ως άθροισμα :  
 
α) της προτεινόμενης τιμής προμήθειας - παράδοσης σε πλήρη λειτουργία, Πj, όπως αυτή 
συμπληρώθηκε από τον j προσφέροντα στο πεδίο: « ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ, ( ολογράφως), Π» του ΠΙΝΑΚΑ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ της  διακήρυξης και περιέχεται στον 
σφραγισμένο επιμέρους φάκελο με την ένδειξη: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και   
 

β) της προτεινόμενης συνολικής τιμής πλήρους συντήρησης από την παραλαβή του, Σj, όπως αυτή 
συμπληρώθηκε από τον j προσφέροντα στο πεδίο: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ : 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ  του  ΠΙΝΑΚΑ 2, 4 & 6 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β ( ολογράφως), Σ»  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ, 
 
γ) 0,75 συντελεστής για αναγωγή τιμών στην παρούσα αξία (Σj). 
 
Όπου j= 1,2……..αριθμός προσφερόντων των οποίων οι προσφορές έχουν φθάσει μέχρι αυτό το 
στάδιο και δεν απερρίφθησαν κατά την τεχνική αξιολόγηση του άρθρου 3.1.2. του παρόντος. 
Τ1 j είναι η ετήσια τιμή πλήρους συντήρησης –επισκευής, χωρίς ΦΠΑ, για το πρώτο έτος μετά την 
λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας που προτείνει ο j προσφέρων και συμπληρώνει στο 
αντίστοιχο πεδίο του πίνακα Π2 παράρτημα VI. 
ΣΒj η Συνολική Βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς του j προσφέροντος, όπως προκύπτει από 
τον Τύπο (2) ανωτέρω  
Ως  πλέον συμφέρουσα οικονομική άποψη προσφορά, είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο 
λόγο της Συνολικής Τιμής Προσφοράς Κj προς την Συνολική Βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς 
ΣΒj δηλ. εκείνη με την μικρότερη ανοιγμένη τιμή σύγκρισης  Λj 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσότερων από μια μία προσφορών, αυτές κατατάσσονται κατά 
φθίνουσα σειρά της Συνολικής Βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς ΣΒj  και προκρίνεται η 
προσφορά με την μεγαλύτερη Συνολική Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς. Σε περίπτωση 
ισοβαθμίας και στην Συνολική Βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς, ο πρώτος μειοδότης 
προκύπτει μετά από κλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Ν.4412/2016. 
Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει  από την παραπάνω διαδικασία, 
προκρίνονται ως υποψήφιος  Ανάδοχος του έργου ο πρώτος  στην κατάταξη του Συγκριτικού 
Πίνακα. 
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ΤΜΗΜΑ 2.    ΔΙΑΦΟΡΟΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΙΑΤΡΕΙΟΥ  

Εκτιμώμενος προϋπολογισμός εξοπλισμού: 4.000,00€  ΜΕ ΦΠΑ. 

 

Κριτήριο κατακύρωσης  είναι η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1.Τρεις (3) φιάλες  υγρού αζώτου (LN2) κρυοχειρουργικής 375 ml. Οι οποίες να περιλαμβάνουν 5 

ψεκαστικά ρύγχη με διάφορα μεγέθη ανοιγμάτων (.04 - .016 in) και ένα σύστημα ψεκασμού για πιο 

ακριβή, ελεγχόμενη θεραπεία τραυμάτων διαφόρων τύπων και μεγεθών. 

2.Τρία (3) Σετ χειρουργικών εργαλείων inox μικροεπεμβάσεων Ανοξείδωτων υψηλής ποιότητας. 

Έκαστο Σετ εργαλείων μικροεπεμβάσεων να αποτελείται από: 

 1 x Ψαλίδι χειρουργικό 14,5 cm οξύ / αμβλύ κυρτό 

 1 x Ψαλίδι Iris 11,5 cm ευθύ  

 1 x Ψαλίδι Mayo 14,5 cm ευθύ  

 1 x Ψαλίδι ραμμάτων 13 cm  

 1 x Λαβίδα Ανατομική 14 cm  

 1 x Λαβίδα χειρουργική 14.5 cm  

 1 x Λαβίδα Mosquito 12,5 cm ευθεία  

 1 x Βελονοκάτοχο Mayo Hegar 14.5 cm  

 1 x Άγγιστρο δέρματος Frazier  

 1 x Διαστολέας τραυμάτων McDonald  

 1 x Κιουρέττα Volmann, medium  

 1 x Λαβή νυστεριών Νο 3  

 1 x Μήλη Πυρηνωτή 2mm  

Όλα τα εργαλεία να παραδοθούν σε μία εξαιρετική ποιότητας δερμάτινη θήκη. 

3.Λαβές νυστεριών inox Νο 3 και Νο 4. Ανοξείδωτων υψηλής ποιότητας. 

4.Δύο (2) Κοχλιάρια Ακμής με Βελόνα. Φαγεσωροεξαγωγέας περίπου 14 cm. 

5.Δύο (2) Λαβίδες χειρουργικές  περίπου16 cm, Ανοξείδωτες υψηλής ποιότητας. 

6.Δύο (2) Λαβίδες Ανατομικές περίπου 15cm με λεπτό άκρο περίπου 0.5mm 

7.Χειρουργικό Ψαλίδι περίπου 11.5cm. Ανοξείδωτο υψηλής ποιότητας 

8.Χειρουργικό ανοξείδωτο ψαλίδι Super Cut κυρτό περίπου 14cm με τη μία πλευρά οξεία και την 

άλλη πλευρά του αμβλύα. 

9.Λαβές βιοψίας Punch μιας χρήσης 3 mm (κουτί που περιέχει 20 τεμάχια) 

Χαρακτηριστικά: 

 Λαβές βιοψίας μιάς χρήσης διαμέτρου 3.0 mm 

 Άρραφη αιχμηρή άκρη από ανοξείδωτο ατσάλι. 

 Ραβδωτή λαβή για σίγουρο πιάσιμο και ακριβή έλεγχό της. 

 Σημάδι προσανατολισμού στη λαβή. 

 Μέγεθος που αποτυπώνεται σε ανάγλυφο σε κάθε μεμονωμένη 

 κιουρέττα για εύκολη και ακριβή αναγνώριση. 
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 Αποστειρωμένη και εύχρηστη με μεγάλη διάρκεια αποθήκευσης. Κλινική χρήση: 

Δερματολογία, Γυναικολογία 

10.Λαβές βιοψίας Punch μιας χρήσης 2 mm (κουτί που περιέχει 20 τεμάχια)  

Χαρακτηριστικά: 

 Αρραφη αιχμηρή άκρη από ανοξείδωτο ατσάλι. 

 Ραβδωτή λαβή για σίγουρο πιάσιμο και ακριβή έλεγχό της. 

 Σημάδι προσανατολισμού στη λαβή. 

 Μέγεθος που αποτυπώνεται σε ανάγλυφο σε κάθε μεμονωμένη 

 κιουρέττα για εύκολη και ακριβή αναγνώριση. Αποστειρωμένη και εύχρηστη με μεγάλη 

διάρκεια αποθήκευσης. Κλινική χρήση: Δερματολογία, Γυναικολογία. 

11.Μεγεθυντικός φακός με φωτισμό LED και τροχήλατη βάση με 4 ακτίνες 

Χαρακτηριστικά: 

Άριστης κατασκευής μεγεθυντικός φακός με φωτισμό LED και τροχήλατη βάση με 4 ρόδες. 

Μεγεθυντικός Φακός με 5 διοπτρικές, ιδανικός για ιατρική χρήση και για χρήση σε εφαρμογές 

αισθητικής και ονυχοπλαστικής. 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Τα προσφερόμενα χειρουργικά εργαλεία να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα 

(Stainless Steel) που η σύσταση του, να συμφωνεί κατασκευαστικά με τα Διεθνή DIN17442/ISO7153 

και αντέχουν στην αποστείρωση και στην πολλαπλή χρήση τους.Να αναφερθεί η θερμοκρασία 

αποστείρωσης σε κλίβανο ατμού για κάθε εργαλείο. 

2.Τα προσφερόμενα χειρουργικά εργαλεία να φέρουν αποτυπωμένα στο μέταλλό τους: το σήμα 

του εργοστασίου, τον κωδικό αριθμό του εργοστασίου (part number) καθώς επίσης και το CE 

MARK, την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

3.Τα χειρουργικά εργαλεία να είναι ματ, ώστε να μην αντανακλούν στο φως της χειρουργικής 

λυχνίας και να παρεμποδίζουν την όραση του χειρουργού 

Παράδοση 

1. Όλα τα είδη και υλικά που θα προσκομίσει ο προμηθευτής πρέπει να είναι καινούργια, 

αμεταχείριστα, χωρίς ελαττώματα και να ικανοποιούν όλους τους όρους της σύμβασης, που 

καθορίζουν τον τύπο, την κατηγορία και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του. 

2. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να δώσει οποιαδήποτε στοιχεία προέλευσης των υλικών 

ήθελε ζητήσει ο φορέας για διαπίστωση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών τους. 

3. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει κάθε προσκομιζόμενο υλικό και ο προμηθευτής 

υποχρεώνεται να υπακούσει σε οποιεσδήποτε εντολές ή υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών του, 

για υλικό το οποίο δεν εκπληρώνει τους συμβατικούς όρους, που αναφέρονται στην ποιότητα και 

τα χαρακτηριστικά του. 

4. Η τεχνική περιγραφή, το φύλλο συμμόρφωσης και τα prospectus θα πρέπει να συμφωνούν 

μεταξύ τους, διαφορετικά η προσφορά θα απορρίπτεται. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

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

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: [ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99221923] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ ,35131, ΛΑΜΙΑ] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΠΕΤΑ] 

- Τηλέφωνο: [22313-56326] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [aikarpeta@hosplam.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.hosplam.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 
CPV): 33100000-1,33162200-5 

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια:  
ΤΜΗΜΑ 1. «ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ» (CPV: 33100000-1) 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 48.387,10€ χωρίς ΦΠΑ (60.000,00 € με ΦΠΑ)  με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει βέλτιστης 

σχέσης Ποιότητας-Τιμής     &  

 ΤΜΗΜΑ 2. « ΔΙΑΦΟΡΟΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΙΑΤΡΕΙΟΥ» (CPV:  33162200-5) του 
Γ.Ν. Λαμίας,  προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.225,810 € χωρίς ΦΠΑ (4.000,00 € με ΦΠΑ)με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής. 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιο : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 
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του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 

τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους 

[] Ναι [] Όχι 

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

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 
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Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

 

 

 

 

 

 

 

[   ] 

ΑΔΑ: 69ΔΑ4690ΒΜ-Σ94





48 
 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

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

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 

σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 

αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 

τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για 

την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη 

IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 

ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

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

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

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

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

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

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

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

υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 

2. δωροδοκία 

3. απάτη 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου  το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][…… 

Εάν ναι, αναφέρετε 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
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[……][……][……][……] 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση») 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους  

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση») 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσεις  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 
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πληροφορίες:  

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την 

ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων, 

λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία 

ανάθεσης της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 
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Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

ΑΔΑ: 69ΔΑ4690ΒΜ-Σ94





57 
 

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 

οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 

φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 

έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 

τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 

τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι ο εξής 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 

με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 

είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 

απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 

αναλογίες  που ορίζονται στη σχετική 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-

αναλογία μεταξύ x και y -και η αντίστοιχη αξία) 
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διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 

αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο 

οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 

ακόλουθα έργα του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς  ο 

οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 

υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη):  

[…...........] 
Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 

ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

[....……] 
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ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 

ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 

σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχων όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 

καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 

έλεγχο της ποιότητας; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 

ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 

τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 

του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 

και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

 

[] Ναι [] Όχι 
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προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

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 διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 

ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

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; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

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 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που 

πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα 

προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες 

αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το 

είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει 

να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 

ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 

των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 

έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικά, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 

μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 

αυτή διατίθεται δωρεάν. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος 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 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 

διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, 

έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 1. «ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 
ΤΟ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ» 

 
 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ : 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : …………../2019 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΤΜΗΜΑ 1  «ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ» 

 

  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(αριθμητικός) 

ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ € 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

    (αριθμητικός) 

1  τύπου.... 1   

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ χωρίς Φ.Π.Α. (αριθμητικός) 

(στην οποία περιλαμβάνεται κάθε άλλη επιβάρυνση καθώς και οι 
υπέρ τρίτων κρατήσεις για προμήθεια, μεταφορά, παράδοση, 
εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε πλήρη λειτουργία του εξοπλισμού 
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην διακήρυξη) 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ, χωρίς Φ.Π.Α. (ολογράφως), Π 
 

ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. 24% ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ με Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ (αριθμητικός)  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ με Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ (ολογράφως) 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / Ημερομηνία  
 

 
Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή εκ των συμμετεχόντων των 
οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της διακήρυξης.  

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 2. «ΔΙΑΦΟΡΟΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ» 
 

A/A 
   ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ  ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΜΕ 
ΦΠΑ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 

ΤΙΜΩΝ 

1.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας 

Κατάστημα 

(Δ/νση οδός -αριθμός ΤΚ fax) Ημερομηνία έκδοσης ………..ΕΥΡΩ 

Προς 

5η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ  

 ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ  

Τ.Κ. 35131, ΛΑΜΙΑ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ…….. ΕΥΡΩ…….. 

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

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι 

του ποσού των ΕΥΡΩ…………….. (και ολογράφως)…….……………..στο οποίο και μόνο περιορίζεται η 

υποχρέωσή μας, υπέρ της 

εταιρείας………………………………..……. 

ΑΦΜ……………………………………Δ\νση…………………………………………………… 

Προς……………………………………….……………………..……………………………. 

για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό………. σύμβασης, που υπέγραψε μαζί 

σας για την προμήθεια ………………( αρ. διακ/ξης …….../…..….) προς κάλυψη αναγκών του ……….. και 

το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της αξίας της σύμβασης προ Φ.Π.Α. αξίας ……….ΕΥΡΩ αυτής . 

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

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

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

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

τέλος χαρτοσήμου. 

Η παρούσα εγγύηση μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ 

εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. 

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

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

λήξης της. 

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

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

O  χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος του 

συμβατικού χρόνου δηλ. να αναγράφει ότι λήγει τρείς (3) μήνες μετά την οριστική και ποιοτική 

παραλαβή του υπό προμήθεια είδους. 

Βεβαιείται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 

έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας 

ΑΔΑ: 69ΔΑ4690ΒΜ-Σ94
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